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BÚJDOSÁSNAK 
E M L É K E Z E T - K Ö V E 

MELLYET 

A Z Ö R Ö K K É  V A L Ó - H A L M O K 

kívánságának 
A ' 

K R I S T U S J É S U S N A K 
SZENTSÉGES NEVÉNEK 

leg-felségesebb 

D I T S É R E T I R E , 

s z é p 

I M Á D S Á G O K N A K 

faragás  nélkül való drága 
köveiből öszve rakott 

és fel-emelt 
EGY BÚJDOSÓ 

a' maga' szívében. 

KAISSAN, 
E L L I N G E R J Á N O S ' 

költségével 1790. 
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Mi  - kippen kívánkozik a 

Szarvas a folyó  vizek-

re, akképpen kívánkozik 

az én lelkem te hozzád. 

ISTEN! 

E L Ö L - J Á R Ó 
B E S Z É D 

és 

^ AJANLO LEVELETSKE. 

A; meg-sebesedett és or-
voslás után indúltt buj-
dosó Szarvasnak ábrá-
zatjában le-rajzoltt álla-
potja, egy édes hazáján 
's házán kivül bujdosó, 
és maga' bűnein titkon 
kesergő, 's annak igaz 
orvosságátnagy szorgal-
matossággal kereső ke-
gyes Szívnek: 

A « Mint 
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E L Ö L - J Á R Ó 

Mint gyors Szarvast ha Vadáfr 

És dárdája szívére ért; 
Bé-fut  havast, ligetet 's 
A' tfeb'  mérge hogy hozzá fért™ 

Veti szemét a' vett sebre , 
Lankad ina, mert fogy  vére. 
Ezer jó fü  hasznos ire, 
Ha rá találhat e' füre. 

Vagy mint mikor meg-vénheszik, 
Hogy ifjúljon,  kígyót eszik, 
Annak mérgétől szomjúzik, 
Ügy hogy halálra betegszik: 

Fut sabesen a hegyre , völgyre, 
Hallgat 's fülel  kút-fejekre, 
Hints gyógyító semmi szere, 
Hanem ha jut forrás  vízre: 

Forrás-vízre, mert zavartól, 
Mércétől jól meg-nem tisztúl; 
De ha iszik friss  patakbúi, 
Szomjúsága múl, 's meg-ifjúl. 

Mint 

B E S Z É D . 

Mint Szarvasnak, úgy van igyem, 
Sebes is, szomjú is lelkem; 
Szemeimet égre vetem, 
Panaszimat miként kezdjem? 

Ama' régi nagy Vadásznak 
Nints száma sok nyilainak; 
Mellyek szívemre bé hatnak, -
Es ott nagy sebeket hagynak. 

Veti Világ-is hálóját, 
-Hintegeti bűn maszlagát, 
Bé-takarja fényes  horgát, 
Hogy fel-füzzön  mintegy prédát. 

Házi ellenségem a' Test; 
ö keserűt édessel fest; 
Gonoszra friss,  a' jóra rest: 
Gyűjti bűnét reggel; déllyest. 

Noha ritka az ég alatt, 

Melly sirhatna ollyan állat; 
De a' Szarvas könyvet  hullat. 

Ma a' méreg szívére hat: 
így van sorsa bús fejemnek, 

Nintsen száma könyveimnek; 
Sebe 's mérge bűneimnek, 
Szívemre már bé-értenek! 

A s Tit-
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E L Ő L - J A R Ó 

Titkon sírok, oe tu ja mas, 
Lat két szemem két sós forrás; 
Bűnöm méiye tsíp mint darás, 
Haláit-hozó ez a' marás. 

Vagy mint vizzel tellyes felleg, 
Nyárban mikor a' Nap meleg, 
H.i mi essöje le-tsepeg, 
Maga isz za vi zomag meg: 

Úgy fel  iszsza szemem könyvit, 
Mert ha nézem bünöm' Könyvét, 
Hol Írva van óra , nap, 's hét, 
Fél, a' Bíró ha számot vét: 

Ha számot vét, igyein le-szállj 
Veled Uram perbe ki száll; 
Vagyok tsak mint törött nád-szál, 
Vagy nyár levél, melly alig áll, 

De találtam egy Orvosra, 
Ezer jó fű  fok  van nála; 
Élet'forrása  ö maga, 
Szomjú lelkem tsak ezt várta. 

K Apáján kivűl BETHLENnek 
Fakadtt forrása  egy Víznek 

Mellyböl Dávid Vitézinek 
HagyTA innya hogy vigyenek c 

B E S Z É D . 

Három Vitéz merítette; 
A' Vizet, 's fegyver  köztt vitte 
Dávidnak, de kiöntötte, 
Lelke szomjúzván, nem teste, 

JÉsus! te vagy az a' forrás, 
Rit magának ha ki fel  ás, 
Nem árt Déki íemmi marás, 
Többé rajta nints szomjúzás. 

Mind a' füvet,  mind a' forrást, 
Meg találtam ; azért áldást 
Mondok néked hálá-adást, 
Édes JÉsus ! nem áldok mást. 

Izer jó füvem,  forrásom 
Légy nékem édes JEsusoM : 
Oltsa véred szomjúságom 
Sebed légyen orvosságom. 

Imádságimnak kezdése , 
Abban ajakim' zengése, 
Légyen szent dítéretedre, 

JÉsvs! mondj Áment erre. 

A 4 M ' 
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I N T É S 

A Z 

I M Á D K O Z Ó H O Z . 

Mint hogy édes Idve-
zítőnk az URI Imád-

ságot , mindnyájunknak 
réguláúl adta előnkbe, 
meg-parantsolván, hogy 
mikor imádkozunk, azt 
mondjuk: Mi  Atyánk; il-
letlen vólna nem érte-
nünk, a' mit mondunk. 
Azt azért, mikor imád-
kozunk, mondjuk illyen 
értelemmel: 

Mi 

J8jjön-el 
a' te Or 
fzágod: 

Kegyelmed' Orfzága, 
hogy világosodjunk, 

Hatalmaid' orfzága,  hogy 
óltalmaztafsunk: 

Ditsöség' orCzága, hogy 
koronáztassunk. 

A 5 Lé. 

Mi 
Atyánk: 

A' teremtés nagy jussá-
ra, 

Kegyelmed' és jóságod' 
ra, 

Gondviselésed' 'a meg' 
tartásodra nézve. 

Ki vagy 
a' Men-
nyekben : 

Felséges vóltod' Királyi' 
székében. 

Édes fijaid  örökségi-
ben; 

Áldásod' 's kegyelmed' 
kíntses helyében. 

Meg. 
üzemeltes-
sék a' te 
Heved. 

Szíveinknek  gondolati, 
Ajakiaknak  beszédei: 
Kezeinknek  tselekedetí 

által. 
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Légyen-
meg a' te 
akaratod. 

Miképen 
Menryben 
azonk>p-
•pen itt e' 
földön  is: 

A'mi min-
dennapi 
kenyerün 
ket adjad 
minékünk 
ma. 

Es bo 
tsásd meg 
minékünk 

a' 

Az örömben és szomorú' 
ssgban, 

A' gazdagságban és sze-
gény égben. , 

Mind élf  iinkben mind 
halálunkban. 

Ott fenn  az Angyalok  ál' 
tal; itt mi általunk, 

Sész akarattal,serényen 
híven, 

Zúgolódás, akadály ,tsa-
lárdság nélkül. 

Testünk' meg-tartásá-
ra , 

Lelkünk' táplálására, 
Es minden szükségünk' 

ki - pótlására. 

Mellyekkel  tégedet meg, 
bántottunk, 

Felebarátunkat veszede-
lembe hoztuk, 

Es 

a' mi bü 
Beinket: 

Es magunknak 
tunk. 

ártót' 

Miképen 
mi is meg 
botsálunk 
ellenünk 
vétettek-
nek : 

Valakik  testünkben meg-
bántottak , 

Javainkban megkárosí-
tottak , 

És jó hírünkben meg-
I gyaláztak. 

ne Es 
vígy nrn 
ket a' ki 
strtetbe: 

Fz Isten nélkül való Vi-
lágnak , 

A' vétekrekésztetöTest-
nek , 

A' régi tsalárd ördögnek 
kísértetibe. 

Engedd-meg a'mi gono-
De szaba szúl esett, 

díts meg Vedd el, a' melly gonosz 
a' Gonoíz bánj minket: 

Fordítsd el ha mi gonosz 
reánk, jöhet. 

A <f  Mert 
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Mert 
tiéd az Or 
feág,a'Ha-
talom, a' 
Ditsőség , 
most és 
mind 
érőkké: 

Amen! 

Mind ebben az életben , 
's a' következendő-
ben : 

Minévbben a' világban, 
és a' jövendőben. 

A' mint mondod, úgy 
van Uram: 

Mint ígéred, úgy lé sz' 
Uram: 

A'mit kérünk, add-meg 
Uram! 

E L S Ő 

ELSŐ RÉSZ 
A' MELLYBEN MINDENNAPRA 

V ALÓ 
R E G G E L I ÉS E S T V É L I 

I M Á D S Á G O K 
V A G Y N A K ; 

Mindennapi  Elöl - Járó 
Fohászkodás. 

OH igen irgalmas és kegyel-
mes örökké való nagy 
I S T E N , szerelmes Szent 

Atyám a' JÉsus Kristusban ! a' 
ki meg parantsoltad minéküik, 

A 7 hogy 
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2 Mindennapi  Elöl-Járó 

hogy tiszta lelki-esnr rettel tene-
ked mindenkoron imádkozzunk, 
és minden jó-tétemenyidért alá-
zatos hálákat adjunk : 's meg-ig 
ígérted, hogy minket meg akanz 
hallgatni.es kérésünket meg adni. 
Töredelmes szívemm,k tellyes 
bizodalmából kérlek tégedet , 
azon Sz. Fi;ad' az én Uram JÉsüs 
Kristusnak ditsőséges szent Nevé-
ben, küldjed el én hozzám igaz 
fogadásod  szerént, a' buzgóságos 
Imádságnak Szent Lelkét, hogy 
minden napon tégedet igaz hitből 

sz rmazott könyörgésemmel se-
gítségül hívhassalak, és illendő 
hálá-adással imádhassalak. És 
mivel testemet az álomból már 
fel-költötted,  's tűrhető egésség-
ben már fel-ébresztetted;  ébrelid-
fel  annakokáért, óh én URam! 
fa  vemet-i« a' bűnöknek álmából, 

költsd» 

Fohászkodás.  ş 

köl sd fel  c.tet is kérlek tégedet 
a' vetkek' halálából: hogy tené-
ked engedelmesen szolgálhas ak, 
és tőled rendeltt hivatalomban 

szorgalmatosan el járhassak. T»e-
lekedd ezt velem édes ISTENEM 
a' te jó Nevedért, és annak örök-
ké való ditsőségéért, a'mi Urunk 
JÉsus Kristutnak általa, Amen. 

Rövid Summája ez Imádságnak  t 

Oh én édes ISTENEM ! 
Te benned van reményem, 

Küld hozzám Szent Lelkedet: 
Gerjeszlze fel  szívemet! 

Buzgón hô y imádkozzam! 
Kérésem' hozzád nyújtsam. 

'Sóit. 51. f.  13, 14. A'te  Szent  Lel. 
kedet ne vedd-el én tőlem.,  az en-
gcdelemnek lelkével erősíts-meg  en-
gemet. 
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V A S Á R N A P R A 

Reggeli Imádság. 

OH örök Felséges mindenható 
Atya Úr ISTEN ! az én lelkem 

minden tehetségéből ditséri mél-
tóságos szent Nevedet, és áldja Is-
teni Felségedet; hogy az el múlt 
éjjel nagy kegyelmesen engemet 
minden veszedelmektöl meg-ól-
talmaztál, és e'm ii szent Napnak 
világosságára tűrhető egésségben 
fel  - virrasztottál. Nagyok édes 
Atyám a' te én velem való jó té-
teményid, és felette  igen sokak a' 
te én rajtam való könyörületessé-
gid! Ki énnékem nem ísak ter-
mészet szerént való életemet sd-
tad, hanem hogy örökké élhersek 
Szent Fijadat -is ajándékoztad, és 
Szent Lelked által életemet min-

d«n 

den jóra igazgattad, 's keserűsé-
gében szívemet a' te ízent Igéddel 
meg-vigasztaltad. Vigasztalj en-
nekutánna-is, óh minden vigaszta-
lásoknak ISTENE! azon szentsé-
ges Igéddel minden lelki és te t̂i 
keserűségemben engemet: és mi-
vel viiágofrágnak  Attya vagy , 
világosítsd-meg azért a' fel  tá-
madott Napnak vílágosságával 
együtt szent beszéded' fénye  vi-
lágával az én szemeimet, hogy 
azok szüntelen te reád nézzenek,1 

és a' te nagy irgalmasságodra fi-
gyelmezzenek. Fényesítsd meg 
lelkemet amaz örökké-való vilá-
gossággal, és a' menyei igazság-
nak tündöklő Napjával, melly a' 
Hristus JEsus; hogy világoskod-
jéK mindenkor én bennem, az Ő 
kegyelmessége fényességével,  éa 
idvességet ízerző esméretivel. 

Őrizd 
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Őrizd szívemben hitemnek vilá-
gosságát, neveljed azt és öregbí- : 
tsed. Adj édes ISTENEM hatható 1 

vigasztalást; a' jó reménységgel 
és békess-íges türéssel egyijtt az 
igaz hitben álhatatos meg-mara-
dást, hogy engedelmess éggel hor-
dozhassam a' te tőled reám bosát-
tatott keresztemnek súllyosságát, 
és igy követheíisem az én m?g-
feszíttetett  JÉSUSOMNAK  nyom-
dokát T e vagy Uram az én re-
ménységem 1 Te vagy az én oltal-
mam és segítségem! óltalmazz-
meg annakokáért e'mai szent na-
pon is engemet minden veszede- 1 

lemţol, kártól, és bűnbe eséstől; 
és a' reám következhető büntetés 
helyett, te'gyed a' te magad jó Ne- j 
vedért e' napot nékem szerentsé- j 
sé, tegyed békeségessé. Óh én 
ifjúságomnak  Vezére ! vezéreli il 

en-

engemet a' te útaioban , ho^y 
meg utálván e' világi hi ába való-
ságokat, kivánhafaam  mindenkor 
a' mennyei meg-maradandó jó-
kat , szent Fijad a' mi URut.k JÉ-
SUS Krisţusnak általa, Am.n. 

Kérlek téged' Szent I S T E N ; 

Támadjon fel  szívemben 
Az igazságnak napja, 
JÉsus lelkek világa. 

Vezéreljen él'temben 
Ma és minden időben! 

'Sóit. 13. f.  4. JÉn  URam  Istenem,m 

világosítsd-meg az én szemeimet, 
no aludjam-el  a' halálban. 

Ü B Minden reggeli Imád'ág után 
el-kell mondanod a' Mi  Aty ánkat, 
Hiszek  Egy Istent,  és a' Tiz  Pa-
ránt solatot;  és ann ikutánna ma-
gadat Istennek így ajánlhatod: 

EN IJRam, és én édes ISTK' 
NEM, ki a' menyékben vagy ! 

A' 
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A' te meg-mondhatatlan irgal-
madnak szentséges kezeibe a;án-
lom az én lelkemet, testemet, 
«lmémet, szólásomat, ki mene-
telemet és bé-jövetelemet, gon-
dolatomat, hitemet és valláso-
mat, az én életemnek folvá'át 
és vég' óráját , az én kimúlá-
somnak és lelkemnek bóldogsá-
gat, testemnek fel-tamadását  és 
az örök életben való nyugodal-
mat, Amen. 

URam, és én édes ISTENEM ! 
tavoztasd-el tőlem a' mi nem jó 
én bennem; hogy a' jót követ-
hessem; URam, és én édes I S T I . 
NEM! engedj énnékem hozzád 
igyekeznem; magamnak ne éljek, 
saját tiéd légyek. Amen. 

Oh kegyes JÉSUSOM, és én 
édes Meg-Váltóm ! néked éiek 
halok, tiéd lészek 's vagyok: a' 

te 

te Szent Lelkeddel, szent Igéd-
del és ajándékiddal birj és igaz-
gass engemet ma és életemnek 
minden napjaiban, és halálomnak 
utolsó óráján is: Adj tsendessé-
ges ki-múlást Uram az árnyék vi-
lágból , vigyed-bé az én szegény 
lelkemet a' te örvendetes szent 
Országodba, Amen. 

AZ Atya  ISTENNEK meg-
mérhetetlen nagy irgalmas-

sága ; és a' mi Idvezítő Urunk JÉ-
SUS Kristu nak keserves kinszen-
vedésének és halálának drágalá-
tos érdeme; és a' vigasztaló Szent 
Lélek ÚR ISTENNEK vigasztaló 
és bátorító ereje jelenjék-meg én-
nékem, ésj>isson eszerr.be az ón 
halálomnak utolsó óráján, Amen! 

tfn  Mennvei szerelrres Szent 
Atyám! mikor az én halálorrnak 
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10 R e g g e l é 

fokáig  várattatott órája el-jöyend, 
adjad hogy én tsendesen haljak' 
meg, és nehezen sokáig ne gyöt-
rődjem. Én édes Meg-Váltóm, 
Jsssus Kristus, tedd édessé én-
nékem az ítéletnek napját; hogy 
én álhaíTak bátorságoson a' teité-
lő Széked' eleibe, és idvezüljek. 

Bitsoség légyen az Atyának, 
Fiúnak, és a' vigaíztaló Szent Lé-
lek U R ISTENNEK ; miképpen 
kezdetben vala, most és mind 
örökkön örökké, Amen. 

ISTENNEK Báránnyá JÉsus 
Kristus, ki el-vészed e'Világnak 
bűneit: Irgalmazz minékünk' 

ISTENNEK Báránnyá JÉsus 
Kristus, ki el-véCzede' Világna 
bűneit: kegyelmezz minékünk » " 

ISTENNEK Báránnyá JÉsus 
Kriitus, ki el-vészed e'Világnak 
bönait: könyörülj  rai rajtunk! 

URam 

Fohászko  dás. a 

URamJÉsus ! áldj-meg, legelj-
meg, és tarts-meg minket, kö-
nyörülj mi rajtunk, és irgalmazi 
minékünk bűnösöknek ! 

Ismét:  Uram JÉsus! áldj-meg, 
íegélj-meg, és tarts-meg;'j-a'í. 

Harmndjzor  is hasonlóképpen 
mondjad: 

URamJÉsus! áldj meg,fegélj-
meg, és tarts-meg minket; V a ' í . 

Ez után is így szóllj: 

Áldjon-meg minket az AtyaÚR 
Í S T E N , és örizzen-meg minket. 

Világosítsa-meg a'Fiú ÚR IS-
TEN , az ő ortzáját mi rajtunk, és 
könyörüljön mi rajtunk. 

Fordítsa a' Szent Lélek ÚR IS-
TEN az Ő ortzáját mi reánk, és 
adjon minékünk mind lelki 's testi 
állandó jó békességet! Amen. 

tJRam 
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URamJÉsus! URamJÉsus! 
URamJÉs US! adj jó szerentsés na-
pot mindeneknek, és minékünk-
is! Amen, URam JÉsus! Amen. 

V A S Á R N A P ' 

A ' Templomban  e' következendő 
Fohászkodásokat-is az Egekbe 
fel-botsáthatod. 

AZ  ATYA  ISTENHEZ. 

KEgyes és irgalmas Atya, min-
denható UR ISTEN ! a' kinek 

jó kedvéből élek, avagy meg ha-
lok; a' kié mindenkoron lészek 
és vagyok. Az én belső részeiml 
nek nagy alázatos voltából buzgó 
hálá-adást nyújtok enéked, hogy 
engemet Isteni képedre nem tsak 
teremtettél, hanem mint ez óráig 
tűrhető békeségben'» egésségben 

ke-

I kegyelmesen meg-őriztél. Kér-
lek-is viszontag én mennyei Cte-
relmes szent Atyám, Ctívembéli 
esedezésemmel, Fijadnak az én 
Idvezítő szép JÉSUSOMNAK  di-
tsőséges szent Nevében tégedet, 
hogy az én titkos és nyilván-va-
ló vétkeimnek légy igaz fogadá-
sod szerént, azon JÉsus Kristus' 
érdemes vérében fundáltatott 
nagy irgalmasságodért meg-enge-
dője; légy nyomorúságokkal tel-
lyes világi életemnek hatalmas 
vezérlője, kegyelmes segítője, 
óltalmazója, őrizője, és minden-
féle  lelki avagy testi ellenségem-
nek kísértgetö's kesergetŐ szoron-
gatási között mindenkoron tsu-
dálatoson el tartó 's tápláló Is-

I TENE. Elégítsd-meg kegyelmes 
ISTENEM , és elevenítsd-meg Is-
teni erőddel el bádjadott lelke-

B met: 
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14 Templomléli 

met: Bátorítsd és erösítsd meg 
szent Igéddel erőtlen hitemet, és 

neveljed Szent Lelkeddel te ben-
ned való reménységemet, hogy 
bu neimnek súllvossága és soka-
sága miatt, a' te én hozzám va-
ló kegyelmességed felöl  soha ne 
ketelkedj 'm: és a' minőknek leg-
veszedelmesebb 'őribe,úgymint a' 
kéuegbe esé nek hinetetlen vét-
kébe ne essem; hanem a' te ígé-
retedben 's bűneim' botsánatja fe-
lől való igaz esküvéfedben  mind 
régig âlhataţoson meg-nvúgod-
ván , lelkemnek idvessegét szent 
Fi,?d az ÚR JÉsus által meg. 
nyerhessem , és halálom' órájtn 

az én lelkemet szent kezeidbe, óh 
igazságnak ISTENE! idvességesen 
le-teheftem  ; és igy a ' te nagy ké-
relmedből a'meg-igém örök 
életet el-vehessem s Amen. 

jf 

A FIÚ  ISTENHEZ, 

j Ó l H minden el-aléltt lelkeknek 
\ J egyedül való reménysége Is--
T E N N E K örökké való szent Fija 
Ú R JÉSUS Kristus ! ki én érettem 
e' világra ízületiéi 's a' halálhoz 
készűlvén piros vérrel verejtékez' 
tél, és a' Kereszt-fára  feszíttetvén, 
keserves kínokkal meg-ölettél, 
's illyeténképen az én Meg-Vál-
tómmá és szent Atyád előtt en-
gesztelő áldozatommá lettél. Alá-
zatos hálákat adok tenéked édes 
ISTENEM a' te megtestesülése-
dért , és minden érettem való 

szenvedésedért. Kérlek-is tége-
det viszontag minden érdemedért 
vigyázz kegyelmesen az én lel-
kemre, testemre, életemre, és 
holtom' után következendő id-
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JŐ  Templombéli 

•ességemre. Áldd-meg az én lel-
kemet ; tápláljad az én életemet; 
éa add meg szent Nevedért idvei-
« egemet. Óh én kegyelme» és 
feerelmes  JKSUSOM! te győzted-
meg e' Világot, a' Bűnt, Poklot, 
Ördögöt, és az örök kárhozatot; 
azért te hozzád folyamodom  , 
örizz-meg ezek ellen engemet, te 
hozzád fohászkodom,  ne hagy el' 
vesznem engemet. A' te kezeid-
be ajánlom ma és mindenkoron 
az én életemet! ÓhüramJÉsus 
Kristus, végyed kérlek hozzád 
ae én lelkemet! Amen. 

Más. 

AZ  ŰR  JÉSUSHOZ. 

OH emberi nemzetért meg-fe-
szíttetett , URam JÉsus 

Kristus, élö I S T E N N E K , és bol-
dog' 

Fohászkodás.  17 

dogságos Szűznek egyetlen egy 
Fija! légyen ditsöség szent Fel-
ségednek ez óráig való minden 
jó téteményidért, és az el-múlt 
éjjeli óltalmazásodért-is. Xönyör-
gök-is Uram tenéked a' te drága-
látos szent sebeidért, gyógyítsad-
meg az én lelkemnek «ebeit : 
örizz-meg ma, és életemnek min-
dsn napjaiban engemet minden te 
ellened való gonosz tselekedetek-
töl, 's minden lelki és testi veszc-
delmektöl: Örizz-meg engemst 
mindenható Felséges ÜR I S T E N , 
a' véletlen és hirtelen haláltól , 
kárhozattól, és a' pokolnak ret-
tenetes kínjától. Kegyelmes Úr 
ISTENI adi énnékem igaz hitből 
való értelmet, hogy gondolhas-
sam és tselekedhessem azokat, a' 
mellyek tenéked kellemetesek; a' 
mellyek pedig tenéked nem tet-
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szenek, azokat távoztasd-el én 
tőlem, hogy ki ne rekesztessem 
a' te ditsőségednek látásától. Óh 
kegyss és irgalmas ISTEN ! kinek 
irgalmassága minden ö tselekedeti 
fbíptt  vagyon, a' te drágalátos 

szent vérednek ki-ontásáért, és 
keserves halálodért, engedd én-
nékem nagy bóldogűl ez árnyék 
világból ki-múlnom, és a' te Sz„ 
Országodban reszesülnöm: hogy 
így erős hittel, jó reménységgel, 
és nagy örömmel te hozzád me-
hessek, és a' te ditsős^gedben 
mind örökké élhessek, Amen. 

Ay SZENT  LÉLEK 
ISTENHEZ. 

t 

OH vigasztaló, és minden jó-
ra vezérlő Szent Lélek ÚR 

I S T E N ! vid végbe, a' melly joţ 
el. 

el-kezdettél énbennem, és mivel 
mit kelljen az Atya és Fiú ISTEN-
TŐL kérnem a' mint kellene nem 
tudom, esedezzél azért ki mond-
hatatlan fohászkodásokkal  én 
érettem ! Gerjeszsz az én szívem-
ben Imádságok' buzgóságát, és 
tanítsd-meg miképpen kellessék 
egész életembéli kereszt viselé-
semben segítségül hivnom az IS-
TENNEK Méltóságát. Óh Uram h 
a' te sok jó-téteményidet öregbí-
tsed bennem naponként, és én 
velem ebben-is esmértesd-meg 
kegyelmesen, hogy míg által vilii 
engemet ez nyavalyás'  halandó 
életből az öjökké meg maradan-
dó boldog ditsőségbe, tartsd meg 

szent Igédnek világosságát! mi 
közöttünk, tarsd-roeg az igaz hi-
tet mi bennünk. Adj, óh nagy 
I S T E N ! nékem ('s  tselédemnek) 
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egésséget, adj mind lelki 's testi 
állandó Isendességet! Légy segí-
tséggel nékem az én utolsó szük-
ségemben ! Légy erősségem az én 
halalos veréjtékemben, és légy 
mentségem az utolsó ítéletben! 
ki élsz és uralkodol az Atya és 
Fiú ISTENNEL azon egy örökké 
valóditsőségben, mind "örökkön 
©rokké, Amen. 

V A S Á R N A P ' 

Prédikdtzió  után. 

O ÖrrÖ,k ' e h é g e s > ">k irgal-
y m a ' s a g u és nagy igazságú 

szent ISTEN, mi mennyei szerel. 
mes szent Atyánk! Mi te szent 
Felsegednek szegény bűnös Fijai, 

8 Leányi, alázatos szíveinknek 
minden tehetségéből buzgó hála-

adást 

adást nyújtunk szent Istenséged-
nek a' mi Urunk JÉsus Kristus- » 
nak ditsősséges szent Nevében, 
hogy minket nem tsak Isteni ké-
pedre és hasonlatosságodra sem. 
miből teremtettél , hanem még 
annak felette  bűneinkből való 
meg-terésünkre-is naponként ser-
kentgettél; és méltó haragodban, 
elébbeni irgalmasságodról meg-
emlékezvén , szegény Házadnak 
sok változási között mind ez 
éráig lelki's testi tűrhető békeség-
ben kegyelmesen meg-is őriztél. 
Jóllehet pedig mind ezekre, és 
ezekhez hasonló sok jó-tétemé-
nyidre méltatlanoknak ítéljük mi 
magunkat; kérünk mindazonáltal, 
óh édes Atyánk! tégedet, azon 

szent Fijadnak méltóságos érde-
miért, hogy minden bűneinket 
minékünk a' te magad Csent Ne-

vedért 
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Templombéli 
vedért meg-borsátráíTTlarts-rne 
ezutan-is mind e' világnak v é ? e " 
?eté,g a ' te Sz. igédnek világfi" 
J'gat f  a mi maradekink és m i 

közöttünk; tartS.meg az l g a , hitet 
bennünk. Adj, ^ níi Urunk 

» edes ISTENÜNK! Ó s á g u n k b a n 
kivanatos tsendességet; d ' 
Anyasz-ntegjházodnak mind,el! 

' "®md testi állandó jó békes-
1 ,T aJ t s-meg, 'minden Kirá-
ljokn'k Királlja! é8 áld.meg a' 
^ ^ e g y e m e 9 Királyunkat.  Tart,-
£eg és ald-meg a mi szegény Or-

sz^unkat, abban a ' te szent 
Igédnek megmaradását fáradozó 

Gyülekezetünknek Gond-Vi',Z 
Ion; seg^dpnneksegítőit. Aldi-
meg W k kinek mi közzülünk 
t ^ V h t v a t a l M t e n t v a l ó m u n 

L> 

Fohászkodás. 

Fá^koáását. Aid^ad-meg minden 
híveidnek igaz kere k dések sze-
renţ való fáradozásokat.  Kön-
nyebbít ed rajtunk mindennémü 
büntetésedet: rontsd-meg az ör-
dögöt a'te ellenségedet. Tartsd-
meg minden vefeedelemtöl  ízölő- ^ 
heg»einket, és gabonás mezein-
ket. Ö rizz.meg bennünket m n-
den.féle  veszedelemtöl; hoszíVú 
ideig való betegeskedéstöl; hir-
telen haláltól; tüz és viz miatt, 
való kárvallástó és minder.némá 
tzégéres vétkektől. Adj lelkünk-
nek idveséget: adj testünknek-is 
eledelt, ruházatot, és bekességés 
® etet: segítsed mindé« munká-
inkat, és szerentsésítsed. Könyö. 
rülj minden nyomorultakon; iga» 
úton és vizén járókon; özvegye-
den , árvákon ; gyermek-szülo és 

szeptató aszszony Vállatokon; a' 
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szegény rabokon; a' te szent IgécT-
ért háborúságot , vagy másfé-
le nyomorúságot szenvedőkön. 
Könyörülj URam a1 nehéz beteg-
ségben lévőkön; főképpen  pe-
dig azo'kon, a' kiket a' te Atyai 
jó kedved e' mi kitsiny Gyüleke-
zetünknek kevés tagjai közzúl 
hoszszú ideig való fájdalmas  be-
tegséggel meg-látogatott; és őket 
súllyos nyavalyájokból  hamarább 
erre vagy a1 másik boldog életre 
a' te jóvóltodból kegyelmesen 
meg-szabadítsad. Könyörülj, óh 
minden könyörfiletességnek  IS-
TENE! az el-tévelyedteken; a' 
kétségbe és kísértetbe esteken, 
a' meg-rettent lelki esméretü«ken, 
éa bánkódó szívüeken; a' halál-
nak kínjaiban tusakodó lelkeken; 
sőt minden szükségen 's ínségben 
lévőkön , valakik igaz hitnek ál-

tala 

tala Felségedhez folyamodnak: 
Hallgasd-meg Uram mind azokat 
és minket-is, szerelmes szent Fi-
jadnak a' mi URunk JESUS Kris-
tusnak általa, Amen. 

H É T F Ő R E 

Reggeli Imádság. 
1 

OH minden Királyoknak  Ki-
rálya, és Uraknak Ura, nagy 

és rettenetes szent ISTEN! Ditsér-
tessék a'te Felséges szent Neved, 
ditsértessék a' te meg-mérhetetlen 
kegyelmed, éshirdettessék mind 
örökké a' te hatalmas szent kezed; 
mert engemet az el-múlt éjjel, 
mintszemeidnek fényét,  úgy meg-
őriztél, hogy semmi gonosz én-
nékem nem árthatott, és ágyam-
hoz akármelly lelkitesti vesze-
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delem - is nem járulhatott. Én 
ugyan sok bűnöm roiatt nagy fé-J 
leiemben és rettegésben feküdtem 
vala le; de íme a' te Atyai gond- í 
viselésed meg-tartotta életemet] 
békességben. így gondolkodtam . 
vala estvéli le-nyugovásomnak 
idején : Erhetem-é vallyon a' reg-
gelt jó egésségben; De íme a' te 
jóvóltod meg.tartott engemet éle- | 
temben. Ditsérlek annakokáért 1 
tégedet, mint jó I S T E N E M E T : ] 
irgalmasságodat mind örökké hir- I 
detem; és hozzám való jó ked. 1 
redet mindenek előtt ki-berzélem.. 

Óh én Uram és én édes ISTENEM! I 
légy énnékem e' mái napon-is I 
gondviselő vezérem: végyed szent I 
kezeidbe az én lelkemet; és min-« 1 
den veízedelemtől őrizd-meg a» 
én életemet. Nagy irgalma szág- j 
gal bővelkedő  feent  Atyám! erő- 1 

sítsd 

sítsd kérlek Szent Lelkeddel az én 
kereszt.viselésemben, és segélj-
meg engemet a' te nagy Nevedért 
egész életemben ; hogy hitemmel 
hozzád rakaszkodhassam, minden 
dolgaimat te reád bízbassam, és 
a' nymorúság között a' te szaba-
dításodra békességes-türréssel vá-
rakozhassam; 's a' te jó-akaratod-
dal magamat vigasztalhassam. A' 
te akaratod! óh URam! szent; en-
gedd , hogy én-is a' szerént szentül 
élhessek; A' te akaratod igaz; 
oltalmazz, hogy fem  mi hamis-
ságába ne léphelsek: A'te akara-
tod jó, és engedelmes : tseleked-
jed, hogy én-is kegyelmességed-
ben részesülhessek, és igy mint 
életemben 's mint hóltomban ked. 
vedben lehessek. Nem él ugyan 
•enki-is magának, nem-is halhat-
meg magának, hogyha élünk. 
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tenéked élünk, hogyha meg-ha-
lunk, tenéked halunk-meg. gdes 
Atyám! ki a'léleknek felette  igen 

szeretöje vagy, adjad, hogy ez 
éleiben tiéd lehessek, és az örök 
ditsöségben Szent Fijad' érdemé-
ért veled mind öíökké élhessek 
Amen. Mi  Atyánk, 's a ' t. 1 
Ki engemet ez éjjel meg-tartottál, 
®s minden gonosztól Oltalmaztál, 

Kerlek  téged; e'napon-is lelkemet, 
Minden veszéljtöl őrizd életemet. 

'Sóit. 38. if.  io. URam  te előtted  va-
gyon minden én kívánságom , és 
az én fohájzkodásom  te előtted  ei-
nem rejtetett. 

k e d d r e 
Reggeli Imádság. 

OH örökké élő igaz ISTEN Í. 

ki teremtetted a' mennyet 
é« 

és a' főidet,  a'tengert, és minden 
azokban lévő állatokat. D fér-
lek tégedet szerelmes szent Fiad-
nak az én URamJÉsus Kriitus-
nak Nevében, hogy engemet ez 
éjjelingyen valóirgalmaf  ágodból 
Atyai gondviseié ednek szárnyai 
alatt nagy tsudálatoson meg-ól-
talmáztál, és tűrhető egéségben 
Ss békességben e' mai napra fel-
virraztottál. Tsudálatoson óltal-
maztad.meg Uram az én lelkemet, 
hogy az ördög' késérteti néki 
nem árhattanak : Tsudálatoson 
oltalmaztad-meg az, én gyarló 
testemet-is, hogy azon a'beteg-
ségnek, vagy más-féle  szerentsét-
lenségnek árvizei el-nem hatal-
mazhattanak. Mivel fizettek  az én 
I S T E N E M N E K minden én hoz7Ám 
való jó voltáért? Az Úrnak Szent 
Nevét ditsérem , és velem valójó 

C 3 té-

H
aá

z 
R

ez
ső

 M
úz

eu
m

 T
ud

om
án

yo
s 

K
ön

yv
tá

ra
 

S
zé

ke
ly

ud
va

rh
el

y



léteményit mindenek előtt ditsőí-
tem: Fogadást tészek az én Uram-
nak, hogy életemet megjobbí-
tom, és ö néki szentelem; foga-
dást tészek, és az Ő fegítséggel 
fogadásomat  bé-is tellyesítem. 
Mennyei ditsőségnek szent Attya f 
tovább-is néked ajánlom lelke-
met; kérlek ne engedd, hogy 
hatalmas kezeidből ki-ragadtas-
sék: néked ajánlom testemet és 
mindenemet; kérlek ne engedd, 
hogy a' veszedelem' torkába adat-
íassék. Légy Uram szent Fijadért 
gyarló testemnek és életemnek 
ma-is táplálója: légy meg.kese, 
»edett lelkemnek-is vigasztalója és 
meg - bátoritója. ' Nints kivűled 
«gyan-is én ISTENEM 1 Kihez 
folyamodjam;  nintsen senki, a' 
kihez lelki, vagy testi keserűsé-
gemben fehászkodjam,  Tsak te 

reád 

reád néznek az én szemeim; tsak 
tégedet kivannak elmélkedésim: 
tégedet óhajtoz minden tsepp 
vérem; te reád vigyáz mindenkor 
az én szívem; erŐsíts-meg Uram 
engemet erőtelen hitemben: tegy 
buzgóságoísá könyörgésemben: 
gyorssá'világi tisztemben: tégy 
állhatatossá esméretedben, tegy 
igazzá keresztyéni szeretetemben, 
és örvendezővé kereszt-visele-
aemben. Adj kérlek benned gyo-
nyöfködő  értelmet; hozzad hal-
gató füleket:  adj kezeket, mel-
lyek akaratodat tselekedhessékí 
adj lábakat, kik magokat szent 
útaidban gyönyörködtessék.  En-
gedjed Uram , hogy a' te szolgád 
(szolgálod)  maradván ez élet-
ben, lehessek részes az örök d.tsŐ-
ségben, Sz.Fijadnak az én URam 
JÉSÜSOMNAK  általa, Amen. 
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Sok ellenség háborgat, 
Es a' bűn is tantorgat, 

De étségben nem esem , 
Sött van jó reménységem i 

Meri azt ISTEV lelkemnek; 
Visjasá̂ a szívemnek; 

ö engemet megsegít, 
Hóltom után idvezít 

'Sóit 7 3 : f  25, 2 ( 5 K i t m d a v ó / n a 

nékem te náladnál többi te ná-
ladnál egyébben nem gyönyörkö-
dom e földön.  Elfogyatkozzék 
bátor az én testem, és az én sz(. 
vom; az énjzívemnek köjzikláia, 

ÖrökkS Ö r d k S ' 8 e m ' V U S y m i n i 

S Z E R E D Á R A 

.. Reggeli Imádság. 
A Rökké való Felséges jó Is-
W T E N , IRGALMSFRÁGGA]  tellyes 

mennyet szent Atyám ! kinek 
'ak fogadási,  és állhatatost' 

min-

minden mondási. Szívem szerént 
való hálákat adok Felségednek 
az ÚR JÉsus Kristus ditsóséges 

szent Nevében, hogy engemet 
szent ígéreted szerént szintén ez 

ideig minden-féle  keserűbégnek 
tüzei, és kereszt-viselésnek  vizei 
között nagy kegyelmesen úgy 
meg - oltalmaztál, hogy sem a' 
Sátánnak dühöfiége;  sem pedig 
az embereknek irigységek hatal-
mát rajtam és győzedelmet az 
ő kívánságok  szerént nem vehet-
tenek ; hanem mind azoknak ke-
gyetlenkedések  ellen-is minder. 
tetemim tűrhető - képpen meg-
öriztettenek, és az álomban el-
múgodtt tagjaim ismét e' mai 
napra fel-ferkentenek.  Óh URam! 
ezzel már az új reggel líjitsd-meg 
irgalmasságodat. Adj új örömet, 
új egéí'séges életet, és örök idves-

C 5 scget. 
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seget. íme! itt vagyok előtted 
mint valami el-vettetett féreg  Te-
remtő ISTENE előtt; és tenéked 

szen elem lelkemet, testemet, 
winden életemet és az én kereszt-
viielésemet. Áldd-meg az én lel-
kemet : őrizd meg az én testemet, 
segéljed életemet, 's könnyebí-
tsed terhemet. Imé! itt állok előt-
ted, mint-egy szükőlködő gyer-
mek az ő édes Attya előtt ,' és 
és reád bíztam magamat, te vi-
seljed gondomat, mi t az édes 
Attyp  kön örül az Ő fijain-  így 
te-is könyörülj  az én í'/ívemnelc 
fáírajT  i : Atyám  vagyugyan-is 
éde.- Atyám  énnékem; és nem 
h fr  od ez okáért tsak te hozzád 
óhajtozó fiajskádat,  (Leányodat) 
Mennyei Atyám vagy te énné-
kem; meg-adod azért mind e' 
Világon áldásodat, mind a'má-

sikon 

s i k o n örök Orizágodat. Imel ie 
előtted Uram úgy vagyok, mint 
a'beteg az ő gyógyítója előtt: 
lelki beteg vagvok ugvan-is: gyó-
gyíts-mcg azért engemet: erőte-
len vagvok; segélj meg engemet: 

megsebesíttetett vagyok; kötözz, 
bé engemet. Te vagy az én fií-
vemnek reménysége, és a' nyo-
morúságnak idején meg segítője, 
távoztaís el azért tőlem minden 
kételkedést, türhetetlenséget, en-
gedetlenséget, 's kétségbe esést; 
és adjad nékem a' te .segítő erő-
det hogy élhessek e' mai napon 
és mindenkoron szent Neved" di-
tsőségére, felebarátomnak  épü-
letire, é' az én lelkemnek id-
vességére, Amen. 

Te vagy Atyám 's én ISTENEM, 

A' ki látod nagy szükségem, 

n< Te 
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Te vagy gyógyítóm reményem , 
Jól látod nagy betegségein': 

Kérlek azért szent Fijídra, 
Viselj gondot te szolgádra, 

(Szolgálódra) 
Segélj, vigaPztalj, erősíts, 

Bátoríts, gyógyíts idvezíts. 
Jérém. 17: f.  14. Gyógyíts - meg 

URam  engem' 's meg gyógyulok: 
tarts  meg engemet, 's meg tarta-
tom ; mert az én dítsdretem  te 
vagy. 

T S Ö T Ö R T Ö K R E 

Reggeli Imádság. 

HAIlgasd-meg kérlek az én be-
szédemet, és botsásd fiileid-

be könyörgésemet, óh ditsőséges 

Sz. Háromság, Atya, Fiú, és Szent 
Lélek I S T E N ! mellyben hálákat 
adok szent Felségednek minden 

én vélem való jó voltodért, neve-

zet 

zet zerént pedig azel múltt éjjeli 
kegyelmes oltalmazásodért. Óh 
Uram 1 mitsoda valljon az ember, 
hogy ö rólla el-nem felejtkezel? 
hiszemö tsak por, és hamu, sár, 
és föld  romlandó edény, és a' szo-
morú halálnak fájdalmas  rabja, 
avagy ollyan, mint a' vizitek ha-
mar el múló buborékja Illyen va-
gyok én is, fok  nyomorúságokkal 
meg-terheltetett ember, mint va-
lami váltoíás alá rendeltetett ten-
ger: mertén bennem tététől fog-
va talpig semmi épség nintsen; 
sőt még lelkemben is tsak egy tö-
kélletes jó tselekedet sintsen; mel-
lyen való szomorúság miatt az én 
ortzám el hervadott, és minden 
tétemem el bádjadott. Édes IS-
T E N E M 1 hogy ha ez ideig-is szent 
erőd erőtlenségemet nem biztatta 
vólna, hogyha a' te Igéd gyenge 

C 7 hi-
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38 Tsötörtökre 
hitemet nem bátorította, és hogy-
ha a' te Atyai gondviselésed éle-
temet nem oltalmazta vólna, ré-
gen már a' norban fekünném,  és 
többé a'földiekről  meg fem  emlé-
kezném: de légyen tenéked nagy 
hála, hogy meg-emlékeztél rom-
landó voltomról és el-nem felejt-
keztél nyomoróságimról. Kérlek 
URam tovább is nagy alázatosan, 
tekints én reám ezután is irgalma-
fon  : Nefedj-meg  engemet bú«úlá-
fodban,  se ne ostorozz a'te hara-
godban, könyörülj inkább rajtam; 
mert erötelen vagyok, és az én 
lelkemnek haborúsági nagyok 
Oh URam! az én ifóságomnak 
bűneiről meg-ne emlékezzél; ha-
nem inkább régi irgalmasságodra 
figyelmezzél;  Emlékezzél - meg, 
hogy a' Sz. Keresztségben Atyám-
má lettél, és hogy kegyelmedbe 

en-

engemet bé-vettél: el ne felejt-
kezzél szent igéretidről sőt inkább 
régi kegyelmességidröl meg-em-
lékezzél: Emlékezzél meg rólam 
én ISTENEM e' mai napon-is, 
és a' gonosz lélek' intselkedési 
's kísérteti ellen segedelmeddel 
ne késedelmezzél. Mind ezeknek 
felette  pedig arra kérlek : hogy 
a' minden testnek útára mikoron 
kelletik lépnem, és mikoron e' 

széles Világnak járására kénsz«-
rítetem menni; botsásd-el akko-
ron szolgádat békesseggel, és múl-
jék-ki ez életből tsendességgel, 
és vitessék bé lelkem szent orszá-
godba az Angyaloknak  seregével: 
Tselekedd ezt velem édes URam 
ingyen való kegyelmességedből: 
mellyért én-is ditsérlek tégedet 
mindenkoron teljes szívemből, 
Amen. 
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El-mult az éjj, és fel  támadott a' 
nap; 

Óh URam nékem! erődet adjad; 
Hogy az én leţikemben.is el enyéiz-

szék 
, Bün'setétsége.'s a'JEsus fénylék. 
Sóit. 14,1:^.2. Jób. 9: f.3.  URam 

ne perelj a' fiolgáddal,  mert egy 
igaz sem találtatik  te előtted  az 
élük köziül. És sok ezer embe-
rek köizülis meg-nem felelhet 
egy tenéked. 

P É N T E K R E 

Reggeli Imádság, 

D 'tsérendő vagy , óh mi Atyá^ 
inknak  ISTENE ! és ditsé-

rendö a'te Neved mind örökkön 
örökké, hogy engemet szent An-
gvalidnak környiilöttem forgoló-
dó feregek  által, nem tsak lel-
kemben ez el múlt éjjel kegyel-

meién 

mefen  meg Őriztél, de még tes-
temben-is tűrhető egésségben , és 
békeségben e' mai napra fel-éb-
reztettél. Ditsérendö vagy , óh 
örök Atya ÚK ISTEN! hogy az 
emberi nemzetet ez nap'szentség-
ben és ártatlanságban, bőltseség-
ben és igazságban a' te k- pedre 
és hasonlatosságodra semmiből 
teremtetted: Ditsérendö vagy, 
óh áldott Fiú Ú R ISTEN! hogy 
nagy kínszenvedéfeddel,  és halá-
loddal e' mai napon az örökké 
való halálból az én lelkemet ki-
mentetted; Ditsérendö vagy óh 
vigalztaló Sz. Lélek Ú R ISTEN ! 
hogy szent Igéd által szívemben 
az én JKSUSOMKAN  való igaz 
hitemet fel-gerjesztetted.  Óh én 
Teremtőm! te adtad hiszemazén 
lelkemet; add-meg azért nékie 
a' mi egyedül ízükseges, az örök 

Xsle-
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P é n t e h r e 

életet-is; t e a d ^ d l w ^ r e r n e | 

es életemet is; add-meg azért a' 
m i faP'áIására  szükséges nékie, 
a mindennapi kenyeret-is. Óh én 
édes Meg-váltóm, J é s u s K r i s . 
TUS!  eznap'hiszem el-végezted 
a m e g . v a J r a s n a k dolgát, adjad 
annak okáért a' t e k e s L e s n ^ 

kín^envedredért, hogy érezhet 
sem én f l s  szivemben annak érdé-
meshasznat. Óh én egyed«! va-
JóMeg-szentelom! hilzem Igéd-
ben a nagy ISTEN! szerelmét, 

' » JÉSUS Kristus szenredése 
érdemét ki-jeJen tetted ; r Z iV e o i b C n 
azért annak gyümöltseit úgy bé-

? u r h o s z f r i«telen arról 
elmelkedhessem, és m i n d X 
reszt-v.se esemnek idején abban 
gyonyorkodhessem. Könyörüli 
azomban, oh könyörületességre 
hajlandó Szentséges  Háromság! 

kö-

1\eggeli Imádság.  43 
m^—in r II Il in 
könyörülj e' mai napon is sze-
gény bűnös szolgádon, (szalgá-
lódon) és végy Atyai gondvise-
lésednek szent szárnyai alá enge' 
met; hogy femmigonosz  lelkem-
nek vagy testemnek ne árthas-
son, és akármelly ellenségem i« 
engem meg-ne bánthasson. Óh 
én ISTENEM ! viszontag szent ke-
zeidbe ajánlom az én lelkemet, 
testemet, minden atyámfijait,  jó-
akaróimat, és esméröimct, sőt 
mindenemet valamellyet szent ál-
domásodból bírok: igazgasz en-
gemet és mind azokat úgy e' mai 
napon, a' mint szent akaratodnak 
tetszik, és az én lelkemnek idves-
ség<;re esik: óltalmazz-meg min-
den gonosztól, és örizz-meg min-
den lelki 's testi veszedelemtól. 
Emlékezzél-meg mennyei nagy 
Í S T Í N szent Fijadnak érdeméről; 

és 
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és meg ne emlékezzél a1 szolgád-
nak (szolgálódnak)  ellened való 
tselekedetiről ; Tégy engemet 
xelzesse az 5 halálának érde-
mében, és az 6 szenvedéséért 

szamlalj-bé választott híveidnek 

seregekbe. Ne v.edd-el én tőlem 
a te jo Lelkedet: nyújtsad inkább 
nekem kegyelmességedet; hogy 
se a' bűnöktől meg-ne győzette'-
sem s e a' gonosz ellenségemnek 
kezébe ne elTem: hanem inkább 
ma és minden időben kedvedbe 
Iehessek, és az élet után idvezfll-

> V T r í Z e r d m e s fecnt  Fiadnak 
» m, URunk JEsus Kristusnak 
általa, Amen. 

Három biztat engemet 
Könnyebbíti terhemet, 
Megbotsátja bűnömet: 

Az Atyanak  szerelme, 
A' Fiúnak érdeme,' 
A' Szent Lélek' ereje. 

Ján. 3: f.  16. Ügy  Szerette  az 
Atya ISTEN  e' (bűnös)  Világot, 
hogy az ö egy étlen-egy Fiját  adná 
(annak  váltságáért,  ) hogy min-
den , valaki (a  Szent  Lélek Igéjt 
Altai) hiSzen ö benne, el neveSz-

szen, hanem örök élete légyen. 

S Z O M B A T R A 
Reggeli Imádság. 

OH én Atyám, nagy hatalmas 
Király, és Felséges minden-

ható I S T E N 1 ki minden teremtett 
állatokat kegyelmesen vezérlessz. 
Tekintsd • meg szegény szolgád-
nak (szolgálódnak)  szavát, ét 
botsásd füleidbe  fohászkodását, 
mellyben e' reggeli időn alázatos 

szívvel lélekkel hálákat adok 
szent Felségednek, hogy a' setét 

éjtszakából ismét e' mái napnak 
vi-
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világosságára juttattáL 
tűrhető egésséggel és békességge 
meg-aldottál, és minden lelki 'g 
testi ellenségemnek r e á m t ö r ö 

ízandéka ellen oltalmaztál A' 
teirgalmasságod,óh URam! min-
den tselekedetidnsk felette  va-

gyon és a magas egeket-is fel 
lyül-haladja; igen nagyon hirde-

tem én azt, és mindenek előtt 
ki beszellem. Oh én URam! lé 

gyen ezen kegyelmességed m a és 
mindenkoron az én szomorúsá-
gomban vigasztalásom; az én nyo-
morúságomban ízabadúláfom;  az 
én szuksegemben gazdagságom • 
az én erőtlenségemben meg-erő 
sítő gyamolom : m e l l y engemet 

h o g y h a a z e m b e r i g y a r l Ó s á g m i a t t 

bűnbe eséndem, fel.  emel en, 
hogyha meg-keseredem, kön-
nyebbitsen, es ha el-tévelyedem, 

I ^j^^l—j-"'-"' 1 a» 

az igaz útra vezeisen Óh nagy 
irgalmassággal bövölködő ditső-
séges Szent ISTEN 1 olly kínts 
(jól tudom) a' kinek kegyelmes 
ISTENE vagyon, hogy annál na-
gyobb fehol  sints: mert valaho-
lott ISTENNEK kegyelme vagyon, 
ott vagyon az ISTENNEK béke-
fiége;  Á' holott pedig az ISTEN-
NEK békessége vagyon, ott va-
gyon a' bűnnek meg-engedése, 
és a' hol a' bűnnek meg-engedé-
se, vagyon, ott vagyon az örök 
élet és a' léleknek idvessége : 
Ne engedjed édes URam! hogy 
ezt a' kintsetén el-veízelTem, és 
a' te illyen kegyelmességedet én 
tőllem el-velTem. Adjad inkább 
nékem a' te jó Lelkedet, és men-
nyei szent erődet, hogy te tőled 
foha  el-ne szakadjak; h^nem e' 
inai nap' és mindenkoron te ben-
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ned maradjak szerelmes Szent Fi-
jadnak a'mi ÜRunk JÉSUS Kris-
tusnak általa. Amen. 

Uram a' te irgalmad 
Minden reggel ráílk virad: \ 

Azért kegyes vóitodat 
Fordítsd rám szent karodat; 

Szerelmedért szereimet 
Vessem meg ditsöséget, 

ISTENEM ! e' Világnak 
Tsalárd álnokságának; 

Lelkem, testem, mindenem 
ötökké tiéd légyen. 

Koloss. i: f.  i2. 'Sóit. 69: f.  14. 
Én az ŰR  JÉsus  Nevében  tenéked 
hálákat adok URam;  és a' tej óvói-
tadnak idején könyörgök, ISTEN, 
a'te  irgalmasságodnak sokaságában 
hatlgass-meg engemet! 

EST-

E S T V É L I 

IMÁDSÁGOK, 

Mindennapnak  Estvéjért 
rendeltetett Imádság. 

OH minden kegyelemmel 
és irgalmaísággal bövöl-
ködő ditső .e ges szent Is» 

TEN 1 En szegény nyayalyás bű« 
nös ember, kinek vétkeim felet-
te sokak, mint valami mélységei 
tenger, bánatos szívvel és alá-
zatos lélekkel meg-vallom te 
előtted, hogy fokféle  gonosztse-
lekedetimmel bántottalak-meg 
ege íz életemben 's e' mai napon-

D i« 
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is legedet, és meg-nem számlal-
hatandó bűneimmel terheltem-
lelkemet: mellyekgrt noha mél-
tán meg-bűntetbeftél  volna en-
gemet; de még-is, a'te hozzám 
való Atyai szerelmed, és irgal' 
massággal bővölködő ífieni  ke-
gyelmed ez napon-is meg-tartotta 
életemet: Mitsoda vagyok  én, óh 
URam ISTEN ! és kitsoda ? hogy 
nagy irgalmasságoddal ennyire 
környül vettél, hogy ennyi jóté-
teményiddel engemet meg-kör-
nyekeztél! KilTebb vagyok ! (mert 
én tsak bűnös por és femmire  kellő 
hamu vagyok ) kiílebb vagyok 
minden te jótétemenyidnél és ir-
galmalságidnál, mellyeket tsele-
kedtél e' mái napon , sétt egész 
életemben velem szegény méltat-
lan szolgáddal , (szolgálóddal) 
De te, óh igaz mondó nagy IS-

T E » ! 

TEN! a' te Ígéreted és a te jó 
akaratod szerént tselekedtéí ve-
lem olly irgalmak ágot, a' melly 

szintén ez óráig meg tartott. Te-
néked annakokáért tellyes szívem-
bil hálákat adok mind ezekért, 
és ezekhez hafonló  több velem 
közlöt jótéteményidért, valamed 
dig élek : Tenéked, tsak tenéked 
nyújtok ditséretet, valameddig 
e' teliben lészek 1 Kérlek-is vi-
Izontag tégedet, óh én édes IS-
TENEM ! hogy egész életembéli 
'« mai napi vétkeimet-is szerel-
mes szent Fijadért, az én URam 
JÉsus Kristusért botsásd-meg 
énnékem, kinek szentséges Ne-
vében , óh nagy ISTEN ! hallgasd-
rneg az én könyörgéfemet  és vé-
gy ed ajánláfod  szerént kegyelme» 
védelmezéfed  alá ezéjjel-is, sőtt 
életemnek minden idejében az én 

D s lel-
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lelkemet teftemet,  jó-akaróimit, 
atyámfiait,  és tselédimet. Őrizz-
meg óh Izraelnek Örízöje! őrizz-
meg mindnyájunkat, mind lel-
künkben 'smind teltünkben min-
denbűnöktől és velzedelmektől. 
Zabolázd-meg szent Angyalid ál-
tal az ördögöt és minden ellensé-
gimet, hogy nékem fem  mi úton 
vigyazáfomban  vagy aluváfom-
ban ne árthaffanak.  Óh én éle-
temnek és halálomnak Ura' ha 
úgy tetszik Felségednek, hogy 
még több napokat-is adj életem-
hez, légyen a'te szent akaratod,, 
tsak adj meg térést 's jobbulást is 
napjaimhoz. Ha pedig el-jöszsz 
ez éjjel lelkem' meg-kérésére; 
kérlek, Szent Lelked által a'bol-
dog ki-mulásra készítS-el engemet 
a ' «e kegyelmedből, 'stisztíts-meg 
a' IEsusszép vérével minden bű» 

neim-

neimböl: ruházz-íel igazságodnak 
áriatlan köntösébe, és bíztasd 
leikémet a' halál ellen való félel-
mében , hogy készen várjam Fel-
ségedet^ és nagy fiúi  (Leányi) 
bizodalommal szentséges kezeid-
be ajánlhaíTam lelkemet. Hallgass. 
meg, óh igazságnak ISTENE ! en-
gemet, és végyed hozzád az én 
lelkemet; szerelmes Fijadnak az 
Ú R JÉSUSNAK  minden érde-
miért, Amen. 

El-múlt a' Napnak világa. 
Bé jött az Éjnek homalya, 

JÉsus! én szívem' világa. 
Múljék el eikem' homálya. 

Háromságban egy IsxEKséa! 
Kit imád a' Keresztyénség! 

Szent Angyalid őrizzenek, 
Ditsöségre bé vigyenek." 

Aldj meg engem' életemben 
S hóltom után vígy mennyéj-

ben. 

D s 'Sóit. 
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5 i Vasárnapra 

Sólt 55. v. 18. Estve, reggel, és 
délben imédkozom az ISTENhez, 

és szólok, míg meq-nem hallga-
tándja at én szómat. 

V A S Á R N A P R A 

Estvéli  Imádság. 

MEnnynek, Főidnek, Ten. 
gereknek, és azokbanJévŐ 

minden állatoknak böltsen foe-
máló I S T E N E ! Nagy alázatofan 
fel-emelem  szemeimet és keze-
met Felségedhez, és szívem sze-
rént való hálákat nyújtok ez eft-
véli időn szent Felségedhez, hogy 
ezt az Illeni tiszteletre rendeltetett 
feent  napot , nagy Nevednek 

szentségül való hívásával, és szent 
Igédnek tanúlásával , el-mulat-
nom engedted; és én velem azt 
tselekedted, hogy lelkemben szent 

Igéd-

Estvéli  Imádság. 

Igéddel tápláltál , teltemben pe-
dig minden veszedelemtől meg-
óltamaztál. Óh URam ! lélekben 
és igazságban ez napot-is fogyat-
kozás nélkül, úgy a' mint Fel-
séged kívánta volna, nem szen-
telhettem, (mert ezen-is a' mi 
bűneinknek botsánatjára és peni-
tentzia-tartáfunkra  adatott napun»-
kon, bűneinknek számát fokasí' 
toltuk ) ne vess - el mindazon-
által azért-is szent színed-elol; ha-
nem az én fogyatkozáfokkal  tel« 
lyes Illeni feolgálatomat,  a' JÉ-
sus Kriftus  érdemes áJdozatjáért 
vegyed jó-kedvel. írd-bé Uram 

szent igédet szívembe, és gerjezd-
fel  annak kívánságát lelkemben. 
Tartsd meg szentséges Atyám, a' 
ţe Nevednek ditsöségéért, ezután-
is közöttünk ezen Igédet, és őrizd-
öaeg mindín Veszedelemtől ke-

l i 4 resz-
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resztyéni Gyülekezetedet. Te. 
kmtsd-meg Anyaszentegyházad. 
nak nagy nyomorúságát, és szánd. 
megSz. Fijad az ÚR. JÉsus piros' 
vérevei meg-váltott júhaidnak 
régtőlfogván  való fanyarúságát, 
a' mellynek noha mind a' mi bű-
neinkért jöttenek mi reánk, de 
még is a' te magad jó nevedért 
fordulj  kegyelemmel mi hozzánk. 
Óh nagy ISTEN ! hogyha a' mi 
bűneinket meg-tartanád, bizo-
nyára fenki  meg nem maradhatna 
előtted; fem  az élők közzül egy. 
is meg-nem felelhetne  te néked, 
ha azokat perbe szállitani akar-
nád. Kérlek annakokáért, hogy 
minket előtted ei ne vess, de né-
lünk inkább szent Fijadért légy 
kegyelmes: mellynek nagyobb 
bizonyságára küldjed hozzám 

szent Lelkedet; ki úgy vezérelje 

szí- I 

szívemet, hogy cl-ne alucjam a' 
halálban; hanem teltem' nyugo-
vásakor is lelkem mindenkoron 
te reád vigyázzon. Engedd-meg 
azt-is, hogy e' mint szent Fijad 
fel-támadt  ez nap a' halálból, így 
én-is fel-kelheffek  a' bűnnek ha-
lálából , és új életet élheíTek ir-
galmasságodból. Mivel pedig a' 
tefti  halálnak-is álmában el kelle-
tik nyugodnom, adjad óh ÚR IS-
TEN ! hogy abból a' JÉSUS fel-ta-
madása által légyen nékem-is az 
örök életre való fel-támadáfom: 
ki élsz és uralkodol moftan,  és 
mind örökkön örökké Amen. 

Lelki Vásár vólt ez napon, 
Lelki olaj vólt piatzon: 

Olaj az ISTEN Igéje: 
Vásár annak hirdetése, 

£N ISTENEM! adjad nékem, 
Hogy igéd légyen örömöm; 

Nya-
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58 '  '  tv é l i 
Nyavalyámban vigasztaljon, 

Elmémben világosítson: 
Vezéreljem életemben, 

Es idvezítsen lelkemben; 
bűnöknek mély álmából 

Támaszszon-fel  halálából: 
Most így a halálnak álma 
Ne lehessen lelkem kára 
Sőtt Kristus fel-támadása 
Útam légyen mennyországra. 

'Sólt 141 v. 2. URam!  az én Imád 

ságom menjen-fel  te elődbe; mint 
a jó illatú füst;  és kezeimnek fel 

emelése, mint az eftvéli  áldozat. 

Vedd eszedbe: MindennapiEstvéli 

imádság. után magadat Is 

tennek ékképpen ajánlhatod: 
A ' T'C ? d 0 t t í f e n t  kezeidben 

ajánlom : óh URam JÉsus 
Kristus! az én lelkemet, teste-
met, esm,ndenemet;mert meg-

váltottal Uram engemet .-Igazság, 
nak 

Fohászktt  dAt. m 
nak ISTENE! Örizz-meg azért ez 
éjjel: és életemnek minden ide-
jében, te ellened való tzégéres 
bűnbe eséSől, tűztől, víztől, és 
gonosz embernek szándékáiól, 
hirtelen haláltól. URam JÉsus ! 
minden jóknak kútfeje,  áldj-meg, 
fegély-meg  és tartsd meg minket: 
Könyörülj mi rajtunk, és irgal-
mazz minékünk bűnösöknek : 
URam JÉsus ! irgalmasságnak 
Attya, tselekedjél irgalmaszágot 
én velem szegény bűnös szolgád-
dal , (szolgálóddal)  és engedj a' 
holnapi napra.is békességes éf 
örvendetes fel.ferkenést;  és e' 
jelen-való rövid élet után aján-
dékozzad az örök életnek dit»5-
aégét, Amen. 

Maradj már mi velünk, édes 
JÉSUSUNK maradj mi velünk: 
mert meg-hanyatlott a' Nap, és 

im-
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immár elhére lurdúlt. Maradj 
mivéliink, és a' te szent Igédnek 
világosságát, kérünk Uram szent 
JS evedért! ne engedjed meg-ólta-
ni mi nálunk. Amen. 

A' te ízerelmed, óh én men-
nyei ízereJmes szent Atyám! A' 
te kegyelmed, óh kegyelmes ÚR 
JKsus Kriftus!  A' te vigasztalá-
fod  és bátorító Szent Lélek ÚR 
ISTEN! légyen énvelem, és la-
kozzék az én szívem, ez éjjel, és 
mind örökkön örökké. Amen. 

h é t f ő r e 

Estvéli  Imádság, 

HÁlákat adok tenéked én men-
nyei szerelmes Sz. Atyám ! i 

Sz. Fijadnak az ÚR JÉsus Kris-
tusnak Sz. Nevében, minden ve-. 

lem 

lem közlött lelki és testi jótéte-
ményidért; mellyekkel egész éle-
temben engemet meg-áidottál, 
és e' mai napon-is érdemem felett 
meg-látogattal. óh URam, melly 
nagy a' te jóvóltod! melly meg-
mérhetetlen a' te irgalmasságod! 
Nagy ugyan-is a' te jóvóltod: 
melly engemet erőtlen bűnös em-
bert ez ideig kegyelmesen meg-
oltalmazott , és minden velzedel-
mek között tűrhető állapotban 
meg-tartott. Nagy a' te hatal̂  
masságod; mert midőn azt gon-
dolnám , hogy minden szgítségtől 
meg-fosztattam,  imé! a' te Isteni 
erőd akkoron újult-meg én rajtam. 
Hagy a'te irgalmasságod-is; mert 
nem tselekedett a' mi bűneink sze-
rént mi velünk, fem  meg-nem 
fizetett  a' mi álnokságink szerént 
minékünk: Hanem melly igen tá-
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ról vagyon az ég a'főidtől,  oJiy 
meszsze vetette bűnöket az övéi-
től : Óh én ISTENEM ! alázatosan 
könyörgök tenéked ez eftvének 
idején ; botsásd-meg énnékem , 
ralamellyeket egéíz életemb'en 's 
e mai napon-is te ellened tudva, 
vagy tudatlanul tselekedtem, és 
a' mellyekkel haragodat ellenem 
fel  gerjesztettem : ne veszes-el en^ 
gemet bűneimért, se előled el-ne 
vess az én vétkeimért. Hiszem, 
te vagy ISTEN a' penitentzia-tar-i 
tók ISTENE; mutasd-meg kérlek 
énbennem minden te jóvóltodat; 
és engemet méltatlant meg sza-
badítván a' meg érdemlett bünte-
téstől nagy irgalmasságodért, é« 
ez éjjel-is meg-óltalmazván min-
den gonosztól a'te szent fiiadnak 
érdeméért; fedezz-be  URam lzent 
faárnyaidnak  árnyékával ez e;jel 

é' 

és minden időben engemet, és 
mind azokat valakiket énnékem 
adtál; hogy semminémü vesze-
delem minékünk ne-árthalTon, fe 
ágyunkhoz valamelly rettegtető 
ártalom ne • járúlhaűbn. Áldd-
meg édes Atyám! a' nyavalyás 
életben minden nyugovátinkat és 
aluvásinkat, a' miképpen meg-
áldottál régenten Jákob Pátriár-
kának álmát és nyugovását: hogy 
a' miképpen látta ő álmában a' 
mennyei lajtorját, és azon alá 's 
fel-járó  ISTEN Angyalinak tábo-
rát: sőtt el-is vette a' lajtorjára 
könyöklő nagy ÚRnak áldását: 

a z o a Angyaloknak  őrí-
zéseket meg-tapalztalhaflam  , és 
ü mennyeknek utat a' JÉsus 
Kri.tus által, ki az egek la tor-
ja:a, meg-taláih-iflam  , ső t a' 
feent  Lelkednek vil ;gósítása által 

£ a még 
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még az éjjeli fetétiégben-is  felő-
led szívemben gondolkodhattam; 
hogy tovább is Isteni áldomáfo-
dst meg.nyerhettem, 's nagy Ne-
vednek emlékezetit lelkemben 
meg-örízheíTem. Édes Atyám! 
én vagy aluszom, vagy vigyá-
zok, beteg, avagy egésséges va-
gyok, élek, avagy halok, min-
denkor egyedül tsak tiéd vagyok 1 
Nem-is botsátlak-el tégedet, mint 
a' veled tufakodó  Jákob, miglen 
meg-nem áldod fejemet.  Engedd-
meg, óh én ISTENEM ! hogy men-
nyei fegítséged  által, mikoron 
életemnek utolsó éleje el-érkezik, 
világi éltemet boldogul el-vé-
gezhettem, és az örök ditőségr.ek 
koronáját szent Fijad a' JÉsus 
Kristus által el-veheffem,  Amen. 

Éjjel álmomban 
Az éa ágyamban, 

U 

Légyen szívemben JÉsus nyugtom-
ban, Oltalmiban 

Hogy légyek, bár a4 setét házbaa. 
Hozzám jöjjenek 
'S meg-örizzenek 

A' szent Angyalok  velem légyenek 
Az ördögnek , 

Kisérteti hogj ne rettentsenek. 

Ésa. 26: f.  9- ^ <n f ' ( v e m b e ' 
kívánlak tégedet  éjtjzaka az ért 
lclkemrnel-is , melly ^ bennem 
vagyon, te hozzád sietek én 
TEJVEM. 

K E D D R E 

jKftvéli  Imádság. 

OH nagy és Felséges ÚR Is; 
TEN, irgalmas Atyám a' 

JÉSUS Kristusban! Légyen tené-
ked örökké való hálá-adás , a 
JÉSUS NAK általa, hogy engemet 

szegény bűnös embert e' mai na-
E 

H
aá

z 
R

ez
ső

 M
úz

eu
m

 T
ud

om
án

yo
s 

K
ön

yv
tá

ra
 

S
zé

ke
ly

ud
va

rh
el

y



66 Keddre 
pon mindenféle  veszedelemtől 
Atyaiképpen  megőriztél, és az 
estvei. órára tűrhető állapotban 
jutattal nagy kegyelmedből. Óh 
EN ISTENEM! méltatlan vagyok 
cn ezekre a' te jótéteményidre, 
a mellyeket velem tseíekediél' 

"ÍJ' ® , m a i n aPot ia fok  vétkek 
nelkul el-nem végezhettem; ha-

előtted, óh Atyám, és 
az Eg ellen vétkeztem! melly 
tselekedetimet szívem szerént bá-

é> bűneim' botsánatjáért 
elődbe szent Fijad' érdeméért 
nagy alazatosan borulok: enged-
jed, óh nagy ISTEN! hogy m i n , 
den gonofesagszívembölki  irtas-
•ek. es a Nap világ azokon el-ne 
nyugodjék. Mivel pedig a' mint 
minden gyarló ember úgy én-i. 

szukolkődöm  az éjjeli nyugo-
dalom nélkül; mutasd annak-

okáért, 

Estvéli  Imádság-

tódat hozzám ez éjjeli oltalma-
záfodban-is;  adj nekem ( s tse-

lédimnek-is)  tsendes nyugo vast 
e' reánk következendő  fetet  e>t-

szakában-is. Hiszem te vagy az 
én Atyám, és az én Meg-tarto 
I S T E N E M ! az Ábrahám nunke 
„em tud, és az Izrael nem esmér. 
Se te URam mi Atyánk  vagy , 
és a'mi Mcg-szabaditonk; orok-
től-fogva  vagyon a'te Neved ne 

és foha  meg-ne emlekezzel a 
mi álnokságukról: oltalma" in-
kább minden veszedelemtől, es 
a' fetétségben  járó rettegtetestol: 
küldied-el szent Angyalidat az en 

őrizé emre , kik  v e l e m legyenek 
az én vígyázáfomban  és aluva-
fomban.  És osztán -ikorön te-
néked bőlts I S T E N ugy tetiziit, 

E 4 

H
aá

z 
R

ez
ső

 M
úz

eu
m

 T
ud

om
án

yo
s 

K
ön

yv
tá

ra
 

S
zé

ke
ly

ud
va

rh
el

y



Fcddrt  Estv. Imáds. 

hogy utólsó órám el-érkezzék ; 
engedjed, hogy testem tsendes 
alommá! a' halálban el.nvúgod-
jék; lelkem pedig jó Angyalid 
által az örök ditsöségbe bé-vi. 
tessék ; kerelmes szent Fijadnak 
mi ÜRunk JÉsus Kristnsnak 
erdeméért, Amen. 

Izraelnek" örízöie; 
Lelkem' 's testem' Teremtője, 

Tűztől, víztől, avagy veízélytöl, 
Hirtelen haláltól 's bűntől 

Orízz ez éjjel enjemet; 
Tartsd egéf<égben  éltemet. 

'Sóit. 7: f.7,  8. Bizony meg-emlé-
kezem tc rólad az en ágyamban 
es tjjeh vigyázásomban gondolko-
dornte felőled,  áh URam!  mert 
nékem segítségül váltál,  és a' te 

Szárnyaidnak árnyékában örvtn-
dezek. 

SZE-

S Z E R E D Á R A 

Eftvéli  Imádság. 

OH minden irgalmaszágoknak 

I S T E N E , és mennvei ke-
eyelmességeknek ki.mérhetetlen 
kut-feie  nagy és ditsőséges Szent 
I S T E N ! Melly igen jo vagy azok-
hoz a' kik benned btznak! s 
melly igen könyörülő vagy azo-
kon , kik t . hozzád tiszta sztvböl 

fohászkodnak,  és Rgedet f,»k. 

gégekben szent Fijad az UH JK-
sus Nevében segítségül hívnak! 
Béldog ember, a' kinek őnzőe 
A' Jákóbnak I S T E N E , es kinek 
feeitsége  az ő Felsége ki.tenrsz-
tetett kezeinek eréísége! í d e . 
Atyám reám-vs olly kegyeimese» 
vigyáztál, hogy engemet e mai 
napon Atyaiképpen  meg-ÓUal-
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maztal. E n bizonyára; kegyel-
mes Atyám J nem érdemletfém  • 
hogy velem ennyi jót tselekedtéh 
nem erdemlettem, óh én ISTE-

NEM! hogy reám illy gondvifelö 
szemeiddel tekintettél ; mert én 

Regény bunos ember vagyok-
es ellened való gonosz tselekede^ 

M m í , e 8 Í g e n De te, 
oh dusoségnek Ura! nem tsele-
kedtél én velem bűneimnek ér-
demek szerént; hanem rajtam kő. 
nyorultel irgalmasságodnak gaz-
dagsaga szerént; a'melly jótéte-
i d é r t hálákat adok tenéked 
tellyes sz,vemből; és valamit e' 
napon sőtt egész életemben té 
ellened vetettem, kegyelmefen 
meg.botsassad. Könyökök  tené-
ked az en URamJÉsus Kri tus-
ban való 5gaz hitből, óh én UKam 
és en edes I S T E N E M , ne enged-

jed, 

Éstvéli  Imádság.  7  1 

jéd, hogy el fogyjon  szívemből 
szent Igédnek világossága , vagy 

ki - törőltessék lelkemből Isteni 
esméretednek igazsága; hogy a' 
fetét  éjellel együtt el-ne fogjon 
engemet gyenge hitemnek ho-
mályosága; vagy meg-ne retten-
tsen a1 letétben járó gonoiznak 
tsalárdsága. Oltalmazz URam 
az örökké való Halálnak setét 
éitszakától-is engemet: Őrizd-meg 
a' Sátának minden intselkedésitől 
az én Lelkemet. Édes Atyám ! 
én erőtlen és szükölködö vagyok, 
ellei ségim pedig, és szükségim 
fokak  es igen nagyok; fiess  azért 
az én feguségemre,  és vifelj  gon-
dot az én lelkemre. Ne Vond-
meg tőlem irgalmasságodat; ne-
is távoztasd-el óltalmazáfodat. 
Óh én URam, maradj - meg én 
telem! maradj-meg én velem! 
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óh URam, ne mennj meszsze én 
tőlem , mert majd a' Nap el-ha-
Iivatlik; és kivüled, ki a'fetétség-
ben meg-tathaf'son,  fenki  nem ta. 
lálkozik; tart'd-meg azért as én 
lelkemet békeségben, tartsd.meg 
tefiemet-is  jó tetszéfedből  a'hói-
napi napra-is fel-virradhaíTak,  és 
éneked Sz. Fijad az ÚR JÉ'US 
táltaíTzoIgálhaflak,  Amen. 
Nagyok ugyan adósságim, 

Sokak 's nagyobb a7l»okságim j 
De nagyobb ISTEN szerelme, 

Drágább sokkal Jfisus  vére-
Ho?v sem mint én bűnöm vóln'a, 

Vagy vétkeim' sűrű halma-
Azért az Atya jő-kedve 

Nézvén azt, melly „agy érdem« l 
Kristus kin-szenvedésének 

Nem pedig az én vétkememnek. 
Adósságom meg-engedi, 

Bűneimet-is el-iörlii 
'S ez éjjel-is minden bűntfll, 

Meg-óltalmaaa aa irdögtai: 
Alcl-

K t d î ^ T h Â háláTId^k 
Néki, 's ditséretet mondok. 

L u k . »: 1. 29- Maradj-meg  kérünk 
U r a m mi vélünk, mert immár bi. 
estvéledik,  és a ffap-is  el-hanyaU 
lett. 

t s ö t ö b t ö k r ' 

Eftvéli  Imádság. 

ALdottlégyen azÚR, a'ki 

a z én idvességem! légyen 
áldott az ö szent Neve, a ki az 
én erösségem 1 kinek ugalmasza-
cából életem' napjainak egyiket 
ismét é l v e z t e m , a'vilÄgibu^. 
dosásom után következendő men-
„vei hazánkhoz közelebb érkéz-
tem. Óh URam! F ^ ' ú R 
engemet, kérlek tégedet az VR 
JÉsvséft;  gyógyíts-meg kegyel-
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74 Tsötörtekre 

lelkemnek febeit,  és könnyebítsd 
meg rajtam vétkeimnek  terhét ne 
engedd, hogy valaha az élet 
gondjavai felettébb  meg.terl.el-

'e SV?J engedd, hogy a> t e 

ditsossegedböl ki - rekesztettem. 
Hiízem , Fijad az UR J É S Ü S 
Kristus hordozta e'Világ bűneit 
hordozta azért az én 

" V Ö a z engesztelö Áldozat  e ' 
Vjlagon le. ö minden emberek' 
v é t k e d engesztelo áldozat 
azért az en buneimért-is Hervel 
mes Atyám 1 m o s d - e l az ő vél 
révei az én bűneimet; és ad,ad 
nekem kegyelmedet, hogy i r „ J a i : 

y f T n .  í f 1  v®'keimböl nfe ' -
szabadulhaíTak és az őrök S 

birasara juthattak. Könyörülj 
azonban rajtam e' következendő 
•jtlzakaban-is, mutasd hozzám ól-

tal-

talmadat annak setét óráiban-is, 
hogy tsendességben el-aludjam, 
és te benned békességben el-nyú-
godjam. Engedjed, hogy oüy 
aluváfom  légyen, a' minémű vólt 
Illyésnek: ki midőn egy fa  alatt 
el-alutt, álmából ismét egésségben 
fel-ébredet;  és étele után, míg 
a' te szent hegyedhez jutna , meg-
nem éhezett. így, óh URam! 
ha a' te akaratod tartja, és hogy-
ha a' te jó kedved Ö magával 
hozza, tselekedjed , hogy kellhes-
fek-fel  a' holnapi napon egésség-
ben; és holtom után járhattak előt-
ted az élőknek földében.  Azon-
ban pedig az éjjel, és mindenko-
ron , ajánlom gondvifelő  kezeid-
be lelkemet, teftemet,  jó aka-
róimat, atyámfiait,  és mindene-
met: kiildjed-el hozzám Angya-
lidat , kik Srízzék-meg ízolgádat,, 

(szol-
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CjzolgdiódatJ  hogy hatalmat raj-
tam, vagy győzedelmet, lelki 's 
tefti  ellenségem ne végyen; és 
így hóltom után mehefiek  a' di-

ditsöségbe; szerelmes szent Fijad-
nak a'mi URunk JÉsus Kriftus-
nak általa, Amen. 
Lelkemet URam ! testem«t , és 

mindenemet, 
A' te örizeted alá biiom életemet; 

Mennyei Atyám, őrízz-meg vigyá-
zásomban, 

És óltalmazz-meg engemet alu-
vásomban. 

'Sóit. 3: 6. Én le -fek/zem,  el-
aluszom, és fel.serkenek,  mert 
az UR  óltalmaz engemet. 

P É N T E K R E 

Eftvéli  Imádság. 

HÁla légyen tenéked ditsŐség-
nek Királyja, hogy engemet 

e' napon meg-öríztél, és jó voltod-
dal mint valami paiflal  környűl-
vettél. Óh ISTENNEK. n?gyirgal-
massága 1 óh mennyei kegyelem-
nek megmérhetetlen magasságaí 
Te voltál URam énnékem e' mai 
napon, sőt egész életemben ól-
talmazó I S T E N E M ; de én tégedet 
úgy, a' miképpen kellet vólna, 
nem esmértelek: Te voltál tanító 
vezérem; de én tégedet úgy, a' 
mint kívántatott vólna, nem fél-
telek. Noha pedig fokát  és fok-

szor vétettem ellened; noha ma 
és minden időben nem kevés bű-
neimmel bántotalak.meg tégedet; 
nints mindazáltal máshoz fejemet 
kihez hajtanom; hanem tsak a' 
te nagy irgalmasságodnak lábai-
hoz folyamodom  , és a' te szent 
Fijad' véres haláláért töredelmes 
és alázat es szívvel, lélekkel, ke-

gyel-
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gyelmeszégedet kívánom, 's eile-

ned való tselekedetimnek botsá-
natját várom. Ne szállj URam 
perbe, fe  ne hívj engemet ke-
mény ítéletedbe. Végyed-bészent 
Atyám adósságomnak fizetésében 
a' J K S U S N A K  érdemét; végyed-
bé hellyeitem CHgesztelő áldoza-
tul szent Fijadnak szép vérét. Ét 
mivel, a' Próféták'  bizonyság-
tételek szerént, bűneinek botsá-
natját vészi minden, valaki nem 
•gyébben, hanem reménységét 
helyhezteti egyedül ebben a' JÉ-
SÜSNAIC érdemében, tégy annak-
okáért részessé igaz hitem által 
ebben a' te igaz igeretedben; 
tégy részessé engemet szent Fijad' 

szenvedése erejében. Vallást té-
szek, óh URam! te előtted min-

den bűneim felől,  mellyeket e' 
mai napon, sőt egész életemben 

ellened tselekedtem, es vala-
mellvekkel  ellenem haragodat 
fel  gerjesztettem: vallást te.zek, 
és az UR JÉSUS szentseges Ne-
vében botsánatot kérek! mert 
bóldog, a' kinek álnoksaga meg-
bocsáttatott, és bűne neki nem 
tulajdonítatott! az ollyan ember 
nyugszik tsendességben, es aiha-
tik félelem  nélkül való békesseg-
b e n . Le-fekszem  azért Uram en-
is a' te Nevedben, és el-aluszom 
olly jó reménységben, hogy a 
holnapi napra ismét fel  ebredjek 
mee-újúltt erőben; szerelmes hí-
jadnak a' mi URunk JÉSUS Kris-
tus nak általa, Amen.. 

Piros vére a' JSSUSNAK; 
Kit ö keresztfán  ki-öntott; 

Verejtéke ortzájának, 

Mellyel ördögöt meg rontott, 
Kí-
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Ks veftéljtől  megörúzea-
Háltom u^n idvezftsea  ' 

A ' k á r h ° ' a t t ó l meg-mentseB, 

s a s i a d 

hordozom az én testemben.  y 

S Z O M B A T R A 

-E/M  Imádság. 

{ } R r ö k ' Felséges mindenható 
t ^ J T S T £ N Í te diísére-
ted rnindenkor az én szájamban 
leszen, es méltóság 0 l Sz^t Ne-
rede mmd örökké szívemben 
be.ief2em  M e r t e n g e m e t m a 

es az el-multt héten, bűneimmel 
mrg-erdemlett minden veszedel-
«ektől kegyeJmefim  meg-

41. 

oltalmaztál; hivatalos munkáim-
ban meg-áldottál; könyörgéfem-
ben meg-hallgattál; és tűrhető 
állapotban e' hétnek utóltó est-
vére juttattál. Botsásd-meg, kér-
lek szerelmes Atyám! minden 
fok  titkos és nyilván való vétke-
imet, szent Fijadért az én URam 
JÉsus Kriftusért  , mellyekkel 
tudva vagy tudatlanul az el-múltt 
hétnek, sőt életemnek minden 
idejében, és e' mai napon-is meg-
bántottam Isteni Felségedet; és 
fordítsd-el  rólam nagy kegyel-
mességedböl, azokért reám kö-
vetkezhető minden veszedelme-
ket. ó h URam ! kérlek tanítsd-
meg engemet halandó voltomnak 
meg-esmérésére, hogy jó lelki es-
méretre készülhelTek utólsó időm-
re ; és erről ízüntelen elmélked-
keffam,  hogy valamiképpen az 

cl-
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«2 Szombatra 

el-múltt hétnek utolsó cjjele el-
érkezett : így életemnek-is utolsó 
ideje minden órában el-közelget, 
és el-végeztetik tudom az én éle-
tem, és a' letét főidbe  tétetik az 
én testem. Édes Atyám! vigyá-
zó szent szemeid Őrizzenek enge-
met én reám következendő éjt-

szakának félelmes  idejében - is: 
és engedjed, hogy midőn utolsó 
•Jtvéje világi életemnek el-érke-
zik, és lelkem e' bűnös testből 
ki-kőltözik, vigyék-bé azt szent 
Angyalid az Ábrahámnak kebe-
lébe: holott minden nyavalyától 
meg-nyógodván , vigasztalűssék 
az örök ditsőségben ; szerelmes 
fÄnt  Fijadnak a' mi LfRunk  JÉ-
SVS Kriliusnak ákala, Amen. 

1.6. 

Éstvéli  Imádság.  83 
R — ^ H Á L Á ^ É V L Í Í Í Í É ^ E K  ! 

ü t ó h ó éjjele el jött ez hetuek , 

Közelebb már vége életemnek 
U R a m , engemet k! m e g ő r i z t é l , 

S f  sok gonolztól eddig mentet-

tél 

Érdemem feiert  vel,m jól tettél. 
Te tudod JÉsus életem' hatarat, 
Mert te rendelted halat " W j ' á 

Rezedben tartod egyedül koltsát-
Tovább-is azért áld-meg enge 

met, 
tţ-jjoi i s nappal őrizd életemet, 

halál után tartsd meg lel-
kernet. 

'Sóit 6: f.  >0, 11. Meghalgatta 
azÜR  az én könyörgésemet: és az 

1 ÚR  bévttte  az én esedézésemet: 
Piruljanak  meg és igen háborodja-
nak meg minden én ellenségen , 
Tátra  térjenek és  hirt.Un  Jzégy-
nüljcnsk-m«g. 

Vedd 
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84 Mindennapi 

Fedd  eszedbe: Ezek lehetnek 
ugyan a' mindennapi Reggeli 
és Estvéli rövid Imádságok; 
reá kell mindazonáltal maga-
dat szoktatnod, hogy minden 
napon Reggel és Estve el-
mondjad e' következendé 

HÁLA-ADÓ 

I M Á D S Á G O T . I S : 

( ) H örök Felséges ATYA 
V y mindenható ŰR ISTENI 
hálákat adok te (zent Felséged-
nek , hogy engemet a' te képed-
re és hafonlatolságodra  femmiből 
teremtettél: Meg.váltó FIÚ ÚR 
ISTEN i hálákat adok te szent 

FeJ-

miâ- tdât.  8g 
Felségednek, hogy engemet a 
te szent véred által az örökké 
•aló kárhozattól meg mentettél; 
Meg-szentelÖ Szent LKLEK UR 
ISTEN! hálákat adok te szent 
Felségednek, hogy engemet az 
Igaz Keresztyéni Hitben részefeé 
tettél. Tellyes Szent Háromság 
egy örök UR ISTEN! hálákat 
adok te szent Felségednek min. 
den én velem közlött fok  lelki 
és testi jó-téteményidért: nev«' 
zet szerént, hogy engemet e' mai 
napon (ez  el-mtdt  éjjel) ingyei 
való irgalmasságodból és jóvól-
tódból meg-óltalmaztál minden 
kártól és veszedelemtől, és kér« 
lek tégedet, hogy énnékem min» 
den bűneimet, mellyeket egéss 
életemben tselekedtem, és mel-
lyekkel te szent Felségedet tudva 
vagy tudatlanul meg bántottam , 

F meg-

H
aá

z 
R

ez
ső

 M
úz

eu
m

 T
ud

om
án

yo
s 

K
ön

yv
tá

ra
 

S
zé

ke
ly

ud
va

rh
el

y



meg-bátsákad; és engemet e'mai 
napon ( ez éjjel) kegyes irgal-
masságodból tarts-meg: Mert én 
magamat, lelkemet, testemet, 
és mindenemet a' te szent keze-
idbe ajánlom. A' te szent An-
gyalid légyenek én velem, hogy 

az Ördögnek femmi  hatalma 
és birodalma én rajtam ne 

lehelTen. 

A M E N , p 

MA-

MÁSODIK  RÉSZ 
A' M E L I Y B E N 

Bizonyos alkalmatossá-
gokra Íratott szükséges 

S Z É P 

I M Á D S Á G O K 
V Á G Y N Á K . 

A" töredelmes  Szívnek  lü-
nein való bdnkodása, meLlyet 

ÚR  Vatsorája  előtt 
mondhatsz. 

JAJ nékem ! Jaj nékem ! mit 
tselekedtem, mit vittem vég-

hez ? nagy az én bűnöm , az égig 
ér az; fok  az én gonoszságom, 
mint a' tenger» fövenye;  nehéz 

F « AZ 
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£8 Jtäx  hotsitmtért 

az én terhem, mint a' nagy hegy; 
irtóztatók az én nagy fájdalmim, 
mint egy halállal viaskodónak fáj-
dalmi 1 Tégedet magosságos IS-
T E N T bántottalak-meg, azt bá. 
nem: Tégedet leg - felségefebb 
ISTENT indítottalak haragra, 
azon búsúlok: ó h ! mit mondják 
's hogy panaszóljak ? Az én em-
lékezetem igen gyenge gonofaaá-
gim reá emlékezésére; szívem 
igen tehetetlen minden erkölts-
teleuségim' meg.bánására; nyel-
vem igen tudatlan minden vét-
keim' elő - számlálására ; és sze-
jneim felettébb  szárazok bolond-
3ágim' elégséges meg.firatására. 
Óh! hol vagytok fohászkodások, 
hol vagytok? ÓH én minden 
elmém és erőm! bizony méltán 
változnátok által merS azon fo-
háfokodáfokká  és nyögéfekké! 

Mert 

való Esedezés.  tiy 

Mert te én szívem! te vagy az 
a' kútfő,  a' honnét buzog-ki 
minden gonol'z: Te én elmém! 
te vagy tanáts adója ennyi bo-
londságnak: Ti minden én m-
dúlatim , ti vagytok a' ferény 
eszközök; mellyek által minden 
gonoü véghez mégyeü. Oh Ihol 
vag»tok I anaszolkodáfok  , hol 
vagytok ? De hogy panaszolkod-
haflam  eléggé bűneim? nem de 
nem engedetlenségnek, a' tor-
vény által hágásának gyerm^e, 
és a' bűn miatt a' halálnak nem 
fija  vagyok-é ? még-is nem ak arfe 
panaszolkodni én szívem, és nem 
akarod szemedet fel-nyitni,  óh 
te binös! A' hol' roszsz fa,  ott 
roszsz gyümőlts van: a' hol kígyó 
ott méreg van; a' hol pokol, ott 
kárhozat van : Panafeolkodjal 
most, éh te bűnös 1 panaszolkodv 

F 3 3 A L 
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3ii. T e , te vagy a' roszsz fa! 
Téged', téged' mérgesített -meg 
a 1 kígyó! és minden dolgod a', 
halálhoz , 's a' kárhozathoz siet-
nek. Óh hol vagytok ti köny-
húllatáíhk 1 hol vagytok? Foly-
jatok könyhúllatáfok'  patakjával 
én szemeím , nedvesítsétek, áz-
tassátok-meg ortzámas könyhúl-
íatáfok'  vizeivel! Öntözzetek , 
folyjatok  , tsorogjatok egéf' 
folyamotok  könyhúllatáfokkal, 
hogy íirathaflam-meg  bűneimet; 
panaszolhaíTam-meg gonosz tse-
lekedetimet: firathaffam-meg  ke-
ferves  firáífal  azt az éjtszakát, 
mellyben véghez vittem a' fete'r 
tség' munkáit; firathaífam-meg  a' 
reggelt , mellyet tisztátalansár 
gommal meg-motskoltam; firat-
haffam-meg  a' napot , mellyet 
híjába-valóságban töltöttem - el; 

firat-

firathaíí'am  meg az estvét, mel-
lyet testi gyönyörűségben vé-
geztem-el! 

Óh jaj nékem! óh jaj nékem ! 
nints olly' vétek, mellyet véghez 
nem vittem; nints olly' gonosz-
ság, melly én bennem meg nem 
gyökerezett ; Az én szívemet 
majd a' harag, majd az irigység, 
és máfokhoz  való irgalmatlan-
i g fogja-el;  a' gyalázatos fös-
vénység meg környékezet enge-
met ; a' kevélység el - foglalt 
engemet; a' gonosz kívánság 
fel-gyújtott  engemet; a' mérték-
letlenség megbírt engemet; a' 
tisztességre való vágyás magához 
ízorított engemet: Az én sze-
meim te tőled hijába.valósagra 
fordúltanak,  nyelvem a' hamis-
ságra vetemedett, szívem ízün-
telen gonoszt gondol, és kezeim 
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Bün Botsdnatért 

t'ak a' gonosz tselekedetek kő̂  
rűl forgódnak! 

Óh jaj nékem ! óh ja) nékem! 
felette  gonoszúl tselekedtem igen! 
nem irtóztam bálványozást gya. 
kori ani az Áronnal, kegyelmed 
felől  kételkedni a' MószíT«l, szí-
vemben fertelmeskedni  Dávid-
dal, tőled ÍSTKNEMtől el-szakad-
ni Salamonnal, számmal téged' 
meg-tagadni Péterrel, felebará-
tomnak ártani ZákéulTal, és min-
den vétekbe bé.keveredni, '» 
ugyan feredni  mindaz Izráel' fljai 
a' pusztában. Óh én szegény! 
mit tselekedtem? Óh minden-
hatónak haragja! ne essél én 
reám mindazonáltal! óh Magas-
ságosnak boszszú-állása, ne ra-
gadj-meg mindazáltal! 

Óh jaj nékem ! óh jaj nékem 
Fogadást tettem vélt ugyan, hogy 

ma-

magamat megjobbítom, de foha 
meg-nem állottam: fogadtam, 
h o g y jámborabb lészek, de gono-

szabbá lettem: viszsza fordultam 
régi ronofesigomra,  éselébbem 
bűneimet ismét tsak gyakorol-
tam, kentösSmet ismét bé-izen-
nyeztem, lábaimat meg.motskol-
tam. Óh én lelkem I ki fog  mar 
tégedet ismét meg - vigasztalm. 
Ki fog  tégedet én lelkem meg-
menteim? Ki tészen eleget éret-
ted én lelkem ? Nézek jobbra, 
's látom nints ki Segítsen; nézek 
kaira, és fenki  meg-nem felel 
mékem. Óh! hol vagy te embc-
r«k' őrizője? Hol vagy? Miért 
hagytz-el engemet, és miértr«}-
ted-el ortzádat én tőlem? Hat 
meg-halni hagysz-é engemet és 
el.veszni bűnömben? rajtam ma-
rad-é erekké bnntetéfed?  Térj 
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hozzám ismét, térj hozzám én 
ISTENEM! Tér) hozzám könyö-
rülő ISTENEM ! Felette igen vét-
keztem, nem titkolom-el; és 
hogy nagy büntetésre vagyok I 
méltó , meg.vallom : de hogy 
kegyelmes vagy, azt hiszem, azt 
reménylem, azt tudom; óh én 
ISTENEM , légy nékem szegény 
bűnösnek irgalmas! 

Hol vagy te én Meg váltóm ? 
Hol vagy? Ne rejtsd-el ortzádat 
előttem ? fogadj  kebeledbe ! 
végy-bé kegyelmedbe! A' tefe-
beid az én idvességem; vereséged 
bé-kötözéfem;  szent véred tisz-
tuláfom:  A'te efedezéfed  szerez- ' 
zen meg-engesztelést; engedel-
mef,éged  nyerjen kegyelmet, ki-
naid légyenek bűnöm botsánatja, 
panaszid légyenek vigasztaláfom, 
halálod légyen életem. 

Óh! 

Óh ! hol vagy én vigasztalóm ? 
Hol vagy ? Jövel hozzám vi-
galztaláfoddal!  éleszsz-meg en-
gemet mellettem léteddel! Sira-
tom bűneimet Péterrel meg-val-
lom bolondságomat Zakéuflal, 
meg . panaszlom tisztalanságo-
mat Magdolnával: Azért engedj, 
meg te-is énnékem ! mutasd hoz-
zám kegyelmedet, mutasd kö-
nyörületefhégedet  ; felejud-el, 
felejtsd-el  bűneimet! engedd-meg 
gonosz tselekedetimet! nem ta-
gadom vétkeimet, nem fedezem 
rútságomat, nem mentem ma-
gamban parantsolatid' által há-
gását , bánom, hogy gonoszúl 
éltem, meg-ésmérem vétkeimet, 
és megesmérem nyavalyámat. 
Oh fogad-el  URam az én kiáltá-
fomnak  szavát, panaszimnak sza-
vát, fegitségemre  való hiváfom-

nak 
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nak szavát, kei'erres firalmim-
nak szavát! én szegény ember! 
mit tégyek ? nintsen szám a' szó-
lásra, hanem tsak az egyr«: Én 
vétkeztem ! könyörülj rajtam; 
engedj meg, erre mind szüktégem 
van, hogy találjak kegyelmet 
ftentaéges  ortzád előtt, 

Óh! ktgyelmezz-meg gonosz 
tselekedetimnek ! engedj-meg 
vétkeimnek! botsáss meg enge-
detlenségemnek! vedd-bé engesz-
telésűl ízent Fijadnak vérét! ár-
tatlansága fed«zze-bé  bűnömet! 
az ö betegtége légyen lelkem' 
eg-fége!  az ő fájdalma  légyen 

szívem' békessége! az ő meg-szen-
tentziáztatása légyen lelkem meg-

szabadúlása! Óh Atya  I S T E N , 

hallgasd-meg kérésemet; óh Fiú 
ISTEN , vedd-bé panaszimat; 
éh szent 1}Uk  ISTEN! fegítsed 

fy-

fohászkodásimat!  és igy fel-szaba-
dúlok bűnöm alól, 's ebben az 
életben igaz, a' másikban örökké 
boldog lészek, Amen. 

A' tenger' tseppjeit, 
'S annak fövényeit, 

Számba ha ízori'.hatod; 
E' nagy kerek földet, 
Abban halmot, hegyet. 

Fonttal ha el-ofathatod: 
ţjgy fok  bűneimet, 
Nehéz esetimet, 

Talám mee-szamlalhatod! 
szünoiti fok  lésyen bár, 

V a n reménységem már, 
ftem  lész' lelkemnek kára; 

Mert Kristus' sebére 
Nézek, 's lészen bére 

Lelkemnek, 's elég árra: 
Jtrettem született, 
Sebeket értem vett, 

Ment-is a' Keresztfára. 
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ÚR  Vatsorája  vétele el'ott 
való áhítatos  Imádság.  \ 

HÁT! az emberek közt akar-
é lakozni az ISTEN ? Imé 

az Egeknek Egei bé-nem foghat-
nak tégedet, azt mondja Salamon, 
mennyivel inkább bé-nem fogad-
hat tégedet az én szegény lelkem, 
én ISTENEM! de édes Uram! 
minekutánna tetszett tenéked én 
hozzám jönni, és velem vendég-
séget tartani, el-fog  engemet a» 
öröm , és azt mondom Dávid-
dal: óh URam I mitsoda az em-
ber, hogy 6 róla meg.emlékezél ? 
és az embernek fija,  hogy gon-
dot viselsz ő róla ? és tégy ve-
lem URam akár minémü nagy j 
kegyelmességet, de bátran meg- . 
vallom, hogy én tsak egy sze-

gény 

gény testi teremtett-állat vagyok, 
a' ki a' bűnnek el-adattatott! és 
egy nyavalyás ember, a' ki a' 
halálnak teliével környűl fogatot. 
D e , óh hűséges ISTEN ! mivel-
hogy hivsz, imhol vagyok! és 
te hozzád mégyek: mert a' bű-
nösöket hívod, kik között émis 
itt vagyok, mint a'leg-bűnöseb-
bek között nagyobb: és mivel 
azokat hívod a1 kik meg-fáradtak 
és meg-terhfltettek  , nem ma-
radhattam-el azok közzül én-is. 
Óh URam! beteg vagyok, te 
kívüled kihez menjek? mint ki 
bűneimnek Orvosa vagy. 

URam! sokakat gyógyítottál-
meg, de foha  néked illyen nya-
valyás , szegény beteged nem 
vólt, mint én , a' ki bél-poklo-
sobb, mint Géházi , tisztátala-

mint Mária Magdolna, 
G 2 va-
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rakabb lelkemben, mint a' sze-
gény Barthiméus vólt tefti  sze-
meiben, mert fok  ideje nem lát-
tam a' te beszédednek világos-
iágát. Óh gyógyíts meg ÜRam 
engem' 1 és én velem nagy tsudát 
tselekeszel: söt ha még egyszer 
olly'nyavalyas  és szegény volnék-» 
is, meg-gyógyíthatsz URam en-
gemet , ha tsak egy szót szóllasz-
is : Atért biztam reád ÜRam 
magamat, és hiszek te benned^ 
hogy én nékem fegitségűl  léízeíz, 
mert az én vált ágomnak jeles 
zálogát tetted szemeim'eleibe, a' 
te szent Fijad' vérében. Ki vágyok 
URam én! 's mit érdemlettém,-
hogy engemet olly' drágán vet-
tél-meg ? én leg kissebb kegyek 
mességedre fem  vagyok méltó, 
mellyet én velem közlesz, anual 
inkább méltatlan vagyok arra^ 

hogy ' 

hogy szent Sakramemomidban 
részeltess. Nem kiállhatok é tel 
méltán, mikor ezt, a' szent Sá-
kramentomot látom, minţ a' Fi-
lifieufok,  mikor a' Frigy - láda 
hozzájok érkezett! 

Óh jaj nékem szegény bűnös-
nek! de bíztat engemet az An-
gval, mint a' két Aszszonyi-álla-
tókat biztatta a szent koporsónál, 
mondván: ne féljek!  mert kere-
fem  a'Názáretbéli J E S U S T , ki 
meg - feszittetett  : úgy vagyon 
édes URam, téged' kereslek , jöjj 
hozzám kérlek e' szer.t Sákramen-
tomban. Azért, édes URam! 
örülök és örvendezek tenéked, 
a' ki most az én szívemben va-
ló lakozásra akarsz hozzám jön-
ni. Mivel pedig az Ersébet Asz-

szony annyira örült jelen - lé-
tednek , hogy a' méhében lév5 
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gyermek meg-repesett a' mikor 
édes Uram tsak szentséges Anyád' 
méhében vőltál, mitsoda tiíztes-
ség ez nékem, hogy nem szen-
tséges Annya édes URamnak, 
hanem maga az ÚR jö én hoz-
zám ? Meg-vallom szívenr belső 

•» indúlatíból, méltó nem vagyok, 
hogy házamba jöjj, és ha tsak 
•gy szót szólasz-is, az én lelkem 
meg gyógyul: de minckutánna 
te édes URam ! meg mérhetetlen 
jóságod és irgalmaíságod szerént 
erőtlenségemnek segíteni, és e' 
Fzent Sákramentom által kegyel-
medet én bennem meg-petsételni 
akarod , áhítatos buzgósággal 
hozzád fordulok,  és a'boldogsá-
gos Szűz Máriával azt mondom: 
Imé itt vagyok URam légyen 
nékem a' te akaratod szerént. 
<áh zírgess URam szívem ajtaján, 

szent 

vali Imádság.  'QŞ 
szent igéd és Sákramentomod âU-

tal, és verem mind két kezem-
mel melyemet a' szegény Pub-
likánussai, hogy be-jöhess URam 

szívembe, és ha szívem ajU)a 
meg-nyilni nem akarna, nyisd-
meg azt hatalmas erőddel, szallj-
bé és szerezz lakást magadnak en 
bennem, hogy azt mondhassam 
Zákéussal: Ma lett idvessege az 

én házamnak! 
Valami néked URam nem tet-

szik én bennem, vesd-ki azt en 
belőlem: mert Felséged szentse-
ges kezeibe adtam által egészen 
liívemet, és kérlek, hogy ezu-
lán élj magad, szó'j, és munkál-
kodjál én bennem, 's úgy igae-
gass szent Lelked által, hogy 
«gyedül tsak te benned nyúgod-
jam-meg, és ezen életem el-vé-
gezett pállya-futása  után ditsosé-
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'Q4 ÚR  Valsai,  atén 

f ed' országában veled mind örök-
é éljék Halgass-meg URam JÉl 

sus ! a' te szentséges halálod és 
vér.ontáíod által, Amen. 

MeuDjegzöi köntösömet, 
Felöltözöm most hitemet, 

'S a' Kristus igazságát. 
Lakadalma lész' lelkemnek, 
Botsánatja bűneimnek; 

'S ha kérded tşuda módját? 
IstXK' Fija lészen maga 
Wind vendégség, minda'GAZDA, 

JEtelül adja magát. 

ŰR  Vatsordja  vétele után 
való 

Buzgó Hdlá-adds. 

OH URam! mit fiţessek  te-
néked minden jó-tétemé-

nyidért , mellyeket lelkemmel 
közlöttél? 's hogy adjak elégsé-

ges 

„nlA huieó Háld-aids.  10$ 

ges halakat ? Te U Kam engemet 
L g a d szent képedre értelmes 
emberré teremtettél, holott tudat-
lan baromná teremthettél volna: 
és mi íekutánna bűneim altai 
azon tefrent  képedet, 's mindé» 
kegyelmedet el-vesztettem vo na, 
ugyan azt én bennem szent Le-
lek által meg-űjnouad, és lelke-
met véred által meg-vetted, és 
most is z á l o g á t és Tzent petséit 
meg-váltalomnak velem koz ot-
ted Óh mitsoda gazdag volta, | 
cs feneketlen  kintse ez a te ke-
eyelmességednek; Te engemet 
nyavalyást  meg-gyógyítotul: te I 
vagy örömöm, életem, ^ W f l  Nj 
támadáfom.  Szinte elég Métz.Ny.'[ 
vala, hogy Őriző szent Ángya-
lókat rendeltél szolgálatomra : : J 
d e ugyan m a g a d / m a r t a i edes / , 
URam lelkembe t#erqb e f  a í t / 

\ :: ^ l / 
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lakozó szálláfoddá  tenni , hogy 
meg-tartanád az az örök életre. 

Régen egy Prófétának  hólt-
teteme a'halottat fel  támasztotta, 
tsak egy hozzá illctéssel; men-
nyivel inkább fel  - támasztja a' 
minden Próféták'  Prófétája  az ő 
benne hivflket,  a'kiknek szívek-
ben lakozik: Te URram! az 
utólsó ítélet napján testemet a' 
porbúi fel-támasztod;  mennyivol 
inkább meg-eleveníted hát lel-
kemet, mellyet Szent Lelked 
által meg-szenteltél 1 Mit adhat-
nál nekem URam többet a' ki 
vakságomra Testedet eledelül, 
és Veredet italól adtad 1 Te Uram 
kínokat szenmedíél, és én örü-
lök: Te a' büntetést el viselted , 
és én attól üres vagyok:  A' te 
febeid  nékem egéssegem, szen-
tséges születesed által atyámfijá-

vá 

vá lettél, halálod által érettem 
meg-fizettél,  könyörületességed-
ből valóságot szerzettél; és an-
nak bizonyságára most szent Si-
kramentomóddal éltettél. Oh Is-
teni eledel ! melly által az em-
berek Isten' fijaivá  lésznek, és 
az Isteni természet bennünk kezd 
uralkodni, hogy minket meg-
tartson. 

Minden teremtett-allatok tsu-
dálkoznak azonn, hogy maga a' 
Teremtő kilentz hólnapig akart 
bé-fedve  lenni a' Szűz' testében; 
jóllehet a' Szűz' teste; Szent 
Lélekkel lévén tellyes ditsőssé-
gesebben és világoíabban fény-
lett, mint az Ég maga, dehogy 
URam te tisztátalan és dohos szí-
vembe bé szálloltál, fokkal  na-
gyobb tsudára méltó. Óh bizony 
tsak szentséges lábaihoz kellene 
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nékem a' Máriával borulnom' 
nem hogy mernék szentségeí 
Antalodhoz veled együtt ülnöm ! 
De ha szívem nem tiszta-is, meg-
mosom még. is szent lábaidat 
konyhullatafimmal:  és ha elég. 
séges könyveket nem húllatha-
tok azoknak megmosására, de 
fokkal  bővebb vért ontottál te 
URam bűneim el mosására. Én 
tudom, hogy drága URi ven-
degségek a' kevély Farizéusok-
J>ak nem vólt olly' kedves te-
neked , mint a' szegény bűnös 
Aszszonynak  könyhiíllatási, mel-
lyeket Szentséges lábaidra öntö-
zött. Mivel pedig eléggé meg-
nem köf'önhetem  nagy l'zerete-
tedet, fel-  kiáltok Jérémiással, 
ezt mondván : Óh vajha köny-
húllatáfok'  kút fejévé  változhat-
nék fejem,  hogy vifrontag  való 

ize» 

való buzgó Háld-adás.  1 0 9 

s z ^ Ä T I ^ y tsak köny-
húllatásim által tehetnék bizony-
ságot! és mivel URam most en-
gemet több választott fijaiddal 
(leány  iddal) együtt iUyen nagy 
kegyelmedre méltóztatul , és 

szent Sákramentomod alta bű-
nöm botsánatját el-peué elted: 
erösits-meg URam engemet , ts 
mondjad a z t , a ' m i t Isak monda 
Jákobnak: Meg-áldot alak tége-
d e t , azért áldott lészGÍz ! h o g y 
én-is azt mondhassam URam: 
meg. áldottai lelkemet, lakó-

száílásúl foglalván  azt magal-
„ a k , azért az örökké a ldou lé-

szen! Te áldottad-meg rége az 
Obed-F.dom h á z á t , va lami- há-
zában vólt a' Frigy-láda; meg-
áldasz engemet-is lelkemben , s 
testemben, mivel tetszett tené-
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ked házamban jönni, és nállam 
szállást szerzeni. 
Óh áldj-meg ÜRam engemet! 

hogy az én bűneim szent véred 
által meg.engedtessenek, lelkem-
esméreti pedig tiszta, és az én 
akaratom szent akaratodnak alá-
ja vettetett légyen. URam! nem 
testi kezeimmel foglak  tégedet, 
mint Jákob, hanem a' hit által, 
melly én bennem lakozik: ei-
nem boti-átlak tégedet, hanem 
ha meg-áldaíz engemet: adj azért 
új lelket és új szíret: ne menj-
el URam tőlem, mint Jákobtól, 
azért hogy a' Nap fel-jött,  ha-
nem rnkább maradj velem, óh 
édes JESUS ! mint Emmausban a' 
Tanítványokkal,  mert az estve 
el-közelit; mert a' kisértetnek, 

szorongatásnak , sőt a' halálnak 
éjtszakája jő elő; Maradj velem 

én 

én hűséges idvel'ségem! és ne 
hagyj magadtól fe  életemben, 
fe  halálomban el-választatnom: 
Végy el magamtól engemet, és 
légy erös az én erőtlenségemben; 
hogy tselekedhelTem a' te akara-
todat, és légyenek minden tete-
mem serény eszkőzei szunt ditsé-
retednek és tisztefíégedr.ek.  És 
mivel URam ollyan kegyelmes-
ségedet mutattad, hogy a'szent 
Asztalnál a' Sákramentom által 
kegyelmednek teHyeftégével  jól 
tartanál: mutasd hozzám tovább-
is kegyelmeíségedet, hogy men-
nyei Országban-is szent Antalod-
nál úlhessek, és az örökké való 
örömmel élhessek. Mind ezeket 
tőled alázatosan kérem: és ke-
gyelmességednek Királyi - széki 
előtt, a' négy Lelkes állatokkal 
és huszon négy vénekkel, artzra 
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112 ÚR  Vats.  ufán  való'sa11. 

borulván, azt mondom : Te vagy 
egyedül, a'ki maga vérével vál» 
tott-meg minket, én tett ben» 
nünket a' mi Istenünknek Ki-
rállvokká és Papokka. Azért 
nű URunk Istenüwk, ti~d légyen 
a' diséret, tiiztesség, bőlt-esség, 
és hála adás, a'dittőség, hata-
lom, és erő, mostan es mind 
örökké, Amen. , 

Az Asvérus' vendégsége, 
Márdókéus' tisztessége, 

Ehez képest tsak árnyék-
Mert az ISTENNEK Fijával 
Egy Alztalnál ül magával, 

Vak, sánta, és nyomorék: 
Igazulva, 's meggyógyulva, 
Tzondra hellyet Birót adva 

Relénk fel  az Asztaltűl, 
Eledelül magát adta, 
Bűnünket meg-botsátotta, 

'S édes Atyánk  ezentúl. 

AK 

Jz  Ördög, Világ,  Test, 
három erós Ellenség késérteti 
ellen való Imádság, 
t 

OH könyörülő, és mindenható 
ISTEN L Te vagy erős vára 

a'te hiveidnek, kősziklája a'mi 
idvciségünknek , és bátorságos 
menedék-helye minden búsult lel-
keknek: te vagy a'ki leg jobban 
látod és tudod, mitsoda nagy 
veszedelemben forogjunk,  és azt-
is, hogy a' te édes Atyai sege-
delmed nélkül el-veszünk és meg-
halunk. Kérlek tégedet, óltal-
mazd-meg testemet, lelkemet, 
minden kisértetitől és köteleitől 
az Ördögnek , és ne engedjed 
érzékenységininek ide 's tova 
tsavarogni a'Testnek kivánsági-
ban, és keresni a'világi gyönyö-
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114 Kisértet  ellen 

--T .!• •" • • -
riwéget: Vedd-ki URam mind 
azt én belőlem, valami forma 
nélkül valóvá lett az én meg-
romlott természetem által; és 
végezd-el azt bennem, a' mit 
tseíekedtél kegyelmed által ; 
hogy a' te fegyvereiddel  fel-ől-
töütetvén, ellene állhassak a' Sá-
tánnak minden ostromlásinak. 

Ne engedd URam, hogy el-
tsábittaszam és  el-szakasztassam 
a' Testi kiváneágok által: sőt 
inkább engedj nékem hatalmat 
és erőt az én testemnek ineg-sze-
liditésére; hogy én ügy azt a' 
józan , és kelleténél fellyebb-v^lé 
tápláltatásától el-fogott  mérték-' 
letes életem' által , a' Kristus' 
engedelmességében tarthassam ; 
hogy annyival készebb lehessek 
néked szolgálni, és a' Lélek szs-
rént élni. 

Óh 

Óh URamî ragadţ-ki engameí 
ez álnok Világnak fetétségéből, 
tisztátAlanságából, és el-tsábitá-
saiból: hogy ne légyek ahoz ha-
tonló, és ne-is sisssek az abból 
való nagyobb fercghez:  hanem 
megújjúlván az én elmémnek 
meg-újjúlása által, igazán tisztán, 
és józanon éljek, kívánván szün-
tolen az én ÜRamnak és idves-
ségemnek, a' JÉSUS Kristusnák 
megjelenését. 

Őh URam » tartóztasd - meg 
kezedet mikor itélsz: és ne en-
gedj engemet a' kísértetbe esnem. 

Engedjed édes ISTENEM ! 
hogy én a' Sátánnak erős hitem-
mel ellene álljak; és a' bőjtölés, 
vigyázás, és imádkozás által a' 
Teamek kivánságit  m e g ö l d e k ő l -

jem, és hogy a' te Isteni beszé-
dedről való éjjeli nappali elméi-
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116 Kísértet  ellen 

kedéfem  által, távoztassam-el 
tisztá alan híjába-valóságát, és 
veszedelmes gyönyörűségét e' 
Világnak. Ne enged/ed, hogy 
íngcm' a' tudomány fel-fújjon; 
hogy a' szerentsés állapot meg-
tsallon, a' szegénység kétségbe 
ejtsen, vagy a' szomorú betegsé-
gek békételenségre észúgolódáí-
ra ingereljenek; hogy c r r e az 
életre kívántató szükséges táplá-
lásnak fogyatkozása  miatt, Isteni 
gondviseléfed  felöl  kételkedj em, 
és tápláltatáaomat tilalmas eszkö-
zök által keressem. Fegvver-
keztess-fel  Szent Lelkeddel en- I 
gemet; vidámíts és bárorits.meg 1 

jelen léteddel; és éreztesd-meg 
minden fiaiddal  ( leányiddal  ) 
erejét a' te hatalmadnak , melly 
az erőtlenekben mindenkor erős 
és hatalmas: mind ezeket pedig 

tse-

való Imádság.  11 y 

tselekedjed a' te szerelmes Fija-
dért, a' JÉsus Kriftusért.  Amen. 

Vagyon három ellenségem: 
ördög, Világ, 's mágamTeltem! 

De egyiktől fem  félek. 
Van háromban reménységem, 
Kik meg-óltalmaznak engem-

Atya, Fiú, Szent Lélek. 

Tsendes  Lelki - esméretérí 
való Imádság. 

I 

OH URam! Te tsudálatos s 

mindenható, szent és igaa 
ISTEN ! melly nagy a' te Ilteni 
meg - visgálhatatlan bőhseséged 
A' ki az emberben lelki-esmé 
retet nyomjál-bé, melly őtet 
maga tselekedetire reá emlékez-
tesse, azokról bizonyságot té 
gyen: és azokon vagy örüljön, 

bátor szívvel légyen, vagy 
azok-
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US  Tsendes  Lelki-esmér. 

azoktól meg-rettenfen,  és búsul, 
jon; hogy így minden túdóságod-
n-ak és igazságodnak tanújat (az, 
6 szívében szüntelen magával 
hordozza. Én szegény bűnös, 
meg.vallom tenéked én ÍST£-
NEMnek hogy én természetena 

szerént te előtted merő azon útá-
latofíág  és gonoszság vagyok; 
nem tsak a' velem születet ere-
deti bűnért ésmotsokért: hanem 
az én fokféle  véghez ment got 
noíz tselekedetimért, a' mellyé-
ket szentséges Parantsolatod el-
len vittem véghez, és meg-sér-
tettem lelkem-esméretét azokkal» 

Hálá^adással magasztallak pe-
dig tégedet, óh menyei Atyám I 
hogy szentséges Fijadat a'JEsuS 
Kriliustérettem halálraadtad, a' 
kinek szent és drágalátos vére 
meg-lisztitja lelkcm-esméretit a' 

hóltt 

Daló Imádság.  11 f 

hóltt tselekedetektől. Azért kér-
lek tégedet, szívemnek mélysé-
géből, JÉSUS Kriftusban  való 
igaz hitemmel, hogy az ő drága 
kinszenvedéséértés haláláért, en-
gedd-meg minden bűnömet ke-
gyelmesen, és Szent Lelkednek, 
ereje által, hová tovább mind 
inkább újíts.meg és erősíts; hogy 
én az Ördögnek e' Világnak és 
tulajdon magam Testemnek el-
lene álhafiak;  a'lelki esméretnek 
minden molskátil magamat meg. 
őrizzem: és így mindenképpen, 
mind két részről, mind te hoz-
zád én ISTENEMhez, mind fe-
lebarátomhoz sérelem nélkül va-
ló jó lelki esméretem légyen. Óh 
mitsoda nagy öröm, tsendes és 
jó lelki esméretinek lenni az em-
bernek! ez bátorság a' nyomo-
rúságban ; öröm a' szegény álla-
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â 20 Tsendes  Lelki-esmér. 

pótban; tsendesség a' halálban; 
Oh édes ISTENEM ! ne engedjed 
az illyen örömet az illyen vigaíz-l 
taláít és tsendességet ki.szakaszi 
tani szívemből. Tartsd.meg szí-
vemet ez egyben, hogy a' te 
Nevedet féljem  : tisztits - meg 
URam engemet, hogy lehessek 
tiszta edény á' te szent Házadban; 
és távoztassam el a' testnek ál-
nokságát, kövessem az igazságot, 
a' hitet a' szeretetet, és békes-
séget. Légy fegítséggel  URam! 
hogy én azt a' nemes és drága 
kintset jól meg őrizzem , és tiszf  | 
tán tartsam, és az istentelen em-
berek' vétkek által, másokkal 
együtt, el-ne tsábítassam fohaj 
hogy valamiként lelkem esmé-
retinek erős várából ki-ne es-
sem. Ha pediglen, édes Atyám íj 
erőtlenségből vétkezni találok íl 

óh I 

való Imádság.  i«» 

óh ne vess-el úgy-is en lSTE-
MBM ! ţarts-meg éngemet jobb-
kezed által: örizz-meg a'kétség-
be való eséstől, és a feletébb 
való bátorságtól. Emelj-fel  is-
mét kegyelmed által, és szen-
vedj-el a' Kriftus  kedvéért, en-
gedj nékem mindenkor bűneimen 
valójában bánkódó és engedel-
mes szívet, annak meg-tseleke-
désére a' mi tenéked kedves. Óh 
URam ! légy az én erőtlenségem-
ben hatalmas a' te erőd által; é« 
végezd-el a' jó munkát, mellyet 
sl-kezdettel én bennem szentsé-
ges Neved ditséretire, a' Szent 
Lélek kegyelme által, a' JÉsüS 
Kristus kedvéért, Amen. 

Test és Lélek két Atyámfi, 
Egymáshoz kÖz'lebb nints fenki: 

SUenség-is nagyobb »ints; 

K Ha 
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na Meg-háber.  Lelki esmér. 
Ha a'jóban meg egyeznek; 
Boldogsága mind keifönek; 

Ennél nintsen drágább kinti, 
Adj Szent Lélek békességet, 
Mind kettőnek tsendességet! 

Kegyelmeddel őket hintsd: 
Ha pedig meg tántorodnék 
Akármefiyik,  bűnre Iédnék, 

Ottan dobbantsd, és meg-intsd. 

A Meg-háborodott  Lelki-
esméretnek tsendességéért  való 
Imádság, 

OH erős igaz I S T E N , és ke. 
gyelmes Atya! ki a' Szíve-

ket meg próbálod: ki tsudálato-
san rendelted az embereknek lel' 
ki-esméretit, hogy abban mind a' 
mennyországot, mind a' poklot 
meg - érezze, és magával hor-
dozza , mellyből meg-kell néki 
e»mérni a' te igaz vóltodat, és 

való Imádság.  aş 

a' léleknek halhatatlanságát. A' 
le'.ki-esméret tsalhatatlan bizony-
sága , és belső el-rejtezett birája 
a'jónak és a'gonosznak, a' mellyet 
mit tselekedtünk. Néha örömet 
hoz , néha Szomorúságot, bi-
zonyságot téSzen minden tseleke-
detinkről Senki előtte el-nem rej-
tezhetik , és félni  kell minden 
embernek tőle. Tenéked pa-
naSzlok az én szívemből, óh édes 
ISTENEM és URam ! hogy nem 
tartottam-meg tiSztaságban lel-
kem esmóretit. Óh melly Sok-
ízor tiltott-el a' bűnöktől! melly 
fokszor  intett-meg Szent paran-
tsolatidról, és titkon meg is bün-
tetett! de nem engedtem néki; 
sőt tudva ellene állottam; Innét 
vagyon, hogy most reám tama-
dott.és vádol retteneteSsen.̂  Iga-
zán nehéz, kemény és nyúgha-

H 2 tat-
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124 Meg-hábor.  Lelki-esmcr, 
ta'.lan bizonyságot támasztottara 
magam ellen. URaml te gyó-
gyítodmeg a' meg-törodött szí-
vekcţ és meg enyhíted azoknak 
fáidálmokat.  Az én lekem fele-
tébb meg-ijedett; Öntsd kegyel-
med olaját szívem' febeibe;  tiCs-
títsd-meg lelkem esméretit üent 
Fijadnak tiszta és drágalátos vé-
rével ; tedd ismét fejérré  azt, 
mint a' hó; töröld-ki belőle as 
ellenem való kéz irást, és tsen-
desítsd-meg annak hánykódó hab-
jait! Szerelmes szent Fiad kín-
szenvedésének ereje éleflzen 
bátoritson-meg engemet; Hogy 
felettébb  meg-ne rettenjek, és a' 

szoros Ítéletnek meg-gondolása 
miatt kétségbe ne essem: írj aa 
én szívembe bűn botsánatról var 
lő örömet, életet és idvességetj 
hogy ismét meg-örvendeztetvén 

kiált-

való Imádság.  i 
kiálthassam. Abba 1 szerelmes 
Atyám ! Öld-meg bennem azt a' 
mardosó férget  : óltsd-meg azt 
az égető tűzet, érezhessem-meg 
vigasztaláiod örömének borát. 
Magamban én igen meg rettenek ; 
de te benned fel  eszmélkedik 's 
meg vidámodik el-búfúlt  és el-
rettent lelkem esméreti; egyedül 
ţe gyógyíthatod - meg és kötöz-
heted-bé azt. Óh URam! en-
gedjed hogy ezt a' drága kintset 
tarthassam meg maga til'ztaságá-
1-an, és mikor lelkem esméretit 

szent Fi)ad' drága vérével meg-
tisztitod , mellyért Felségedet 

szívem' alâzaţossâgâbol kérem, 
adjad kegyelmedet, hogy azt is-
mét meg-ne tilztátalanitsam és 

, motskolyam; sőt inkább azzal, 
's minden kegyes tselekedetim-
nnel , életemnek utolsó végéig 

H % feent 
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xii6 Meg-háher.  Lelki-esmtr. 

szent Felségednek szolgálhafeak, 
Amen. 

Sok múlt bűnöm, 
"S rosz erkdltsöm 

Már e'zemben fem  jutott; j 

Bátran éltem, 
Nem is féltem 

Hogy még kérjenek számot: 

De im' bezzeg 
Már egy féreg 

A' kis Biró rám támott! 

ISTEN Fi JA ! 
Ki vagy URA: 

A' meg büsúlt tengernek< ' 

Egy Igéddel 
'S intésseddel 

Sziintetflje  fiél-véfinek, 

Sok habzását 
'S hánykodását 

Tsendesítsd-meg lelkemnek! 

Ar-

Artalmas Essö idején mon-
dandó szép Imádság  , hogy 
az I/len  szép idSt  adjon. 

ÓH URam, mindenható IS-
TEN! Imé az égnek min-

den ablakait egyszersmind meg-
nyitottad , hogy az essö meg-

szünés nélkül öntözze a' földet  : 
méltán büntetsz URam bennünket 
ezzel a' bö nedvességei és víz-
zel; mivel naponként a' hamis-
ságot és az igazságtalanságot, 
nem külömben mint a' vizet úgy 
iszszuk-bé. Méltán engeded , 
hogy az Ég maga sírjon a' mi 
bűneinken , mivel mi magunk 
nem akartuk meg-siratni a' mi 
hamisságunkat és bolondságinkat 
Tudod pedig szelid Atya, hogy 
nékünk a' mindennapi kenyérre, 
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és a' főidnek  áldaíhára igen nagy 
sziikségünk vagyon. Azért szen-

vedj el bennünket még egyszer, 
ne törvénykezzél mi vélünk bű-
nünk szerént, és ne fizess  miné-
künk a' mi álnokságink' érdemel? 

szerént: mert ugyan-is te mi 
Atyánk vagy, és nem adsz mi-
nékünk szegény gyermekidnek 
kenyér helyet követ. Azért a' 
mint eLkezdettél bennünket meg-
áldani , határinkat szép gyümöl-
tseivel e'földnek  meg ékesiteni, 
és gazdag áldásidat meg-mutatni; 
könyörülj rajtunk a' JÉSUS Kris-! 

tus' kedvéért! adj nékünk alkal-
matos időt , és kivánatos szép 
napfényt,  hogy meg-mutatottszép 
áldásid' illyen károson el-ne ro-
moljanak; hanem inkább mind 
kerteinkben, mezeinkben, 's he-
gyeinkben ki mutatott minden-

némű 

némű áldásid meg-óltalmaztat-
ván, épen megérhessenek; és 
magok, idejekben haszonnal bé-
gyiijtetvén, azokat édes Atyai 
kezeidből el-vehessük, és nagy 
hálá-adással szükségeinkre fordit-
hassuk. URam ! te az Imádságot 
meg-hallgatod , és azért mégyen 
minden teste te hozzád, hallgasd-
meg most a' mi Imádságunkat-is 
és fogad-el  kiáltásunkat; sziin-
te8d-meg az essőt, adj kivánatos 
meleg napokat; hogy a' főidnek 
minden g> ümőltsei meg - újul-
ván, azokat jól meg-érve és 
ízáradva bé - takarithassuk , és 
abból-is édes Atyai szívedet meg-
esmérhessük, ésjó-téteményidfrt 
falamig  élünk, szentséges Neve-
det ditsérhessük. Erre fegíts  ben-
nünket édes Atyánk, és adjad ma-
gad a' mit mi magunk nem ts«-
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Jgg  Estéért  való 
lékedhetünk; mert tiéd az oríiág, 
a' hatalom a' ditsősség, mind 
örökké. Amen. 

Minthogy meg-nött bűnünk árja, 
Meg-nyílt az ég tsatornája : 

Hogy bűnünkért mi nem sírtunk, 
Sír az ég maga mi rajtunk. 

De, óh Jísus! a' felieget 
Oízlasdel, és adj meleget, 

Aldásidért a' ditséret 

Térjen rád; melly téged'illet. 

Ä meg-ny ért Jó-Időért, 
és szép Napfényért  Hálá-adó 

szép Imádság.. 

ÜRam, mindenható I S T E N ! 
melly nagy ínségben és tö-

rődésben valánk a' hoszftas  essö 
miatti De ímé a' zavaros idő 
után szép Nap-fényt  hozál, a'si-
ralom után örömet adál; mivel 
a' mi földünk  meg adja, a'maga 

Imádság.  131 

gyümöltsét, annyira, hogy bő-
séges takarodást várhatunk. Ezért 
áldjuk jóságodat, a'melly fel-hág 
az égig , és a' te igazságodat 
melly a' felhőkig  vagyon. En-
gedjed édes Atya, hogy mi mint 
eagedelmes fijaid,  úgy viselhes-
sük magunkat; távoztassuk.el a' 
bűnöket; járjunk szentiil előtted: 
fel-ne  bontsuk kötésidet; meg-
gondoljuk Törvényedet , hogy 
azok szerént éljünk; elődbenagy 
örömmel 's bizodalommal men-
jünk, és irgalmasságot találjunk , 
valamennyiízer hozzád a' segí-
tségért kiáltunk. És a' mikor ez 
a'fényes  Nap, maga-isel-múlik, 
a' mint-hogy az Ég és a' főld-is  el-
múlnak , az éjtszaka-is oda lesz, 
és egyikre-is ízükségünk nem 
lészen; engedjed, édes JÉsus ! 
hagy minden igazakkal együtt, 

mint 
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13« EssÜért  való —— '— f  1" 
nune a' fényes  nap, világo-h d-
haísut.k a' te szent Atyád' orliá« 
gában mind örökké. Amen. 

Estvéli bánatot 
Nagy öröm követ ott 
A' hol nem-is gondolod, 1 

Tegnap vólt fok  felleg, 
Ma szép : Nap fény  's meleg; 

Illyen világi dolgod! 
Sírj bár itt eleget 
Majd nem húl'atsz könnyet 

A' Kristust ha meg látod. 

Szárazság és Nagy-Hévség 
idején kellemetes Esiért  való 

Jzép  Imádság. 

URam mindenható ISTEN I 
Te minket a' te beszéded-, 

b n meg-fenyegetiél  ezzel. Hogy 
ha'tenéked nem engedelmeske-
dünk, meg-keményited fejünk  fe-
lett az Eget mint a' vasat, és 

bunk alatt a' földet  mint az ér-
tzet! Imé , szerelmes Atyánk! 
mi te szegény gyermekid panasz-
lunk tenéked, hogy ezen nehéz 
bűntetéfed  , nékünk szinlén a' 
torkunkig ér. Ugyan.is bé-zár-
tad az Eget, hogy essöt ne adjon, 
és a' mi földünk  egéílzen meg-

száradott: Elő-hivtad URam a' 
szárazságot, és esső hellyett port 

hinteíz a' mi határinkra , és 
hamvat kövérség hellyett a' mi 
tartományunkra; annyira, hogy 
a' mi mezeinkben való minden 
gabona, és a' főidnek  minden 
gyiimöltse hervadáshoz kezdene: 
A' rekkenő hévség el-sütötte a' 
mi szép mezeinket, ki-szárasztot-
ta folyó  vizeinket, és a' mi föl-
dünk megrepedezett. OhlTRam, 
ne ronts-el végképen bennünket Î 
meg-eamérjük, hogy mi illyen 
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Essdért  való ' 

bűntetésidet meg - érdemiettük , 
mert óh melly terhefen  vétkez-, 
tünk, szép áldásiddal fok  képen 
villza-éltünk, és haragnál egye-
bet fejünkre  nem gyüjtöttiink! 
De mind ezeket szíviink szerint 
felette  igen bánjunk! Mivel pe-
dig tudjuk , hogy tsak te vagy 
egyedül, ki minékünk idején és 
későn való essőket adsz ; azért te 
hozzád fordulván,  mindenhatós-
ságodhoz folyamadunk  , és kér-
jük a' te jóságodat alázatolTan és 
meg-törödöt szívvel, adj essőt 

- a' tartományunkra, és vizet a' 
szárazra; gyüjtsd-öszve a' felie-  j 

geket, és tseppegtess essöt a' te 
örökségedre. Könnyű URam te-
néked mind az égnek, mind a' 
főidnek  parantsolni; a' mellysé-
gek a' te parantsolatodtól füg-
genek , ttak valahogy , édes 

URam! 

Imádság.  j 

URam! a' te haragod és mi bű-
neink tégedet meg-ne késleltes-
senek: Látogasd-meg URam a' 
mi tartományinkat , vizesítsd-
meg azt, és küldj nékünk ide 
alá idején és későn-való essőt, 
mint az előtt. Óh URam hall-
gass-meg! óh URam légy ke-
gyelmes! óh URam ferkeni-fel, 
és add-meg azt a' mit kérünk, 

szerelmes Fijad' a' JÉsus Kristug 
kedvéért 1 Hallgasd meg óh ir-
galmas Atya 1 a' mi alázatos 
imádságunkat és fohászkodáfun-
kat; hallgasd meg a' mi szoron-
gattáfunkat  és nyomorúságunkat, 
a' te magad kegyelmedért és 
igazságodért és a' mi hasznunk 
kedvéért, Amen. 

Krdemiinknek minden dolga 
Tsak per és hamu a' haszna; 

I a IsrK!' 
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136 Essöért  való 

ISTEN siros essö hellyett 
Mi határinkra port hintett; 

Azért, ISTEN ! a' JKsusért 
Adj szép essöt érdeméért: 

Óntőzzed-meg mezeinket, 
Éhséggel ne őlj-meg minket. 

A' meg-nyertt  szép essöért 
való Hálá-adás. 

URam ISSEN ! hálákat adunk 
tenéked, hogy a' mi kéré-

sünkre és kiáltáfunkra  ebben a' 
nyomorúságnak völgyében, a' 
magasságban építtetett egeidnek 
boltozatos palotáit meg-nyitot-
tad, és onnan fellyül  minékünk 
kegyelmességednek jeléül kívá-
natos essöt botsátottál. Úgy va-
gyon, meg valljuk, hogy a' mi 
bűneink zárták - bé szentséges 
egeidet, hogy az idején-való esső 
el-kéfett,  és a' késő essö el-nen® 

ér-

Hálá-adás.  137 

érkezett. A' mi engedetlenségünk 
ollyanná lett, mint a' száraztó 

szél, melly ez élő vizeket ki-szá-
raztotta, és az essöt tőlünk el-
űzte ; De a te Atyai kegyelmes-
séged és jóságod ismét fel-ny  itotta 
azt, a' mit magunk bé-zártunk 
vólt; az eget felhővel  bé-borí-
totta, és essöt botsátott a'földre. 
Kegyelmezz-meg, óh hűséges 
A-tya ! minékünk; hogy mi a'te 
áldott elsődet ne végyük átkunk-
ra és romláfunkra,  mint a' gyü-

• mőltstelen tőid: hanem a' Szent 
Lélek által igazgattatván, és a' 
jó termő földhöz  hasonlatofok 
lévén, gyümöltsözŐk lehessiink ! 
és szentséges áldáfoddal  tovább-
is élhessünk. És valamint mi-
nékünk szép vizeid jeles forrásit 
egeidben meg-nyitván, alá-szár-
maztatod; adj hafonlóképen  ke-

I 3 gyei-
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Essöe'rt  való 'Tá  <i adás. 

gvelmet, hogy irgalmaísagodnak 
zep folyamatit  a' mi inkáinkon 

ki-ereszsziik, mellyek által a 'le-
gények a' sziikölködö és el-alélt 
l e l k ® k meg-frissü!jenek  és meg-

j / ' / 1 

hogy így a' mi hálá-
acjo vóltunk légyen Felségednek 
kedves áldozatul; a' mi URunk-
ban a' Jfísus  Kristnsban,  a ' ki te 
veled mennyei édes Atyánkkal, 
es a' Szent Lélekkel él és ural-
kodik mind örökké. Amen. 

Im' meg-uyitá szép Egsit, 
O zve-gyüjté fellegeit 

Azonok' Teremtője ! 
Szent Fijára hogy tekintett, 
Minékünk meg kegyelmezett, 

Vagyon hozzánk jó kedve, 
Kövér essőt határunkra 
Tsepegtetett az Eg URa, 

Légyen áldásban Neve. 

Ste-

Szerentsés  BÖ - Aratásért 
és Szüretért  való ImácL-
sdg. 

Mindenható Felséges ISTEN, 
és A T Y J A  a' mi URunk 

JÉsus Kristusnak! Te vagy « 
az ŰR, a' ki az Országokat és 
Tartományokat fundálod,  azok-
nak földeiknek  terméfeket  meg-
áldod; a' Gabonát és a' Bort 
jól teremni parar.tsolod; es az 
Esztendöt javaiddal meg-koro-
násad. A' mint mi magunk latjuk 
a' mi szemeinkkel, hogy te ezt 
az Esztendöt-is gazdaggá tetted, 
és mind Gabona , mind Szolo 
termést eleget engedtél, hogy 
nem tsak mindennapi táplaltata-
funkat  szent áldáfod  által bízvást 
reménylenénk , hanem felseged-
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J4-0  Bö-íratás  's Szűrei. 
nek c' heny érrel és Borral való 
áldozatot-is bé - mutathatnánk ; 
mellyekben mint szentséges Je-
lekben vagyon el rejtve lelkünk-
nek-is örökké való tápláltatása, 
Minthogy pedig ideje szintén el-
közelített, hogy meg-mutatott 

szép áldásidat bé takarjuk. An-
nakokáért, kérjük sziviink sze-
rint Felséged, mivel mind a' 

szelek és tengerek engednek né-
ked ; a' felhők  oda fordulnak  a' 
hová akarod, és azt tselekeszik 
a'[ mit parantsolsz: Engedj mind 
a'bé-érkezett Aratáshoz, és előt-
tünk álló Szürethez illendő kivá-í 
natos időt, és állhatatos Napfé-
nyt; hogy mindennémii mezei, 
kerti, és hegybéli gyümőltseink 
kártól meg óltalmaztatván , tel-
lyes meg-éréfekre  juthaífanak  ; 
hogy azokat jó békességben, 'í 

fé-

való Imádság.  141 

félelem  nélkül, mi és a' mieink 
jó szárazon egybe gyűjtvén , édes 
Atyai kezeidből el-vehessük; és 
azokkal testi és lelki szükségein-
ket tévén , szentséges Neved' 
magasztalásával egésségünkre él-
hessünk. Tudod édes Atya! hogy 
minékünk a' mindennapi kenyér-
re, és a' főidnek  gyümőltseire 
Hagy ílükségiink vagyon ; mivel 
úgy rendelted, hogy az ember 
kenyérrel éljen szívének erösité-
sére, és a' baromnak-is a' föld-
ből légyen tápláltatáfa;  azért 
add kezünkbe ebben az Eszten-
döben mutatott szép áldásidat-is: 
és a' mint el-kezdettél bennün-
ket meg-áldani, áldj-meg to-
vábbra-is; add-meg minékünk az 
ö idejében eledelünket; nyitsd-
m«g a' te áldott kezeidet , és 
elégits-meg jóvóltoddal bennün-

1 5 ket: 
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14« Bd.Arat ás 's Szüret. 

ket: hogy meg-esmérvén drága 
keg\ elmességiriból édes At\ ai 

szívedet, örömmel di sérbessünk 
fgedrt,  valamíg eltesz bennün-
ket. Amen. 

Sok formájú  jóságodat, 
Ki mutattad áldásidat, 

Mint mezon, úgy a' hegyen; 
De hogy bé-takarásokra, 
Pintzénk 's gabonás házinkba, 

Alkalmas idö légyen, 
Mi szent Fijadért tégedet: 
Hogy meg-halld e' Kérésünket, 

Felette kérünk igen. 

Szerentsésen  véghez vitt 
Aratás és Szüretért  való 
Hálá-adás. 

MKnnynek és földnek  kegyel-
mes URa! szívui.k (zerint 

való fel  - msgasztalálTal áldunk 
té-

való Hálá-adás.  143 

tégedet, hogy ebben az Klzten-
döben-is meg hallgattad az Eget; 
az Ég meg hallgatta a' Földet, 
a' Fóld meg hallgatta a' Búzát, 
a Bort, ésa'gyiimőltsöt és hogy 
azok-is meg - hallgattanak ben-
nünket. Ditséret légyen tenéked, 
óh hűséges Atya ! hogy a' mi 

szántó földeinkben  el-vettet ma-
gunknak essőt adtál az égből, 
a'mi mezeink' és hegyeink hasz-
nokból kenyeret és bort egész 
tellyességben ! Ditséret légyen 
tenéked, óh hűséges ISTEN 1 
hogy ezt az Aratáft  (Szüretet) 
békességben meg - engedted , és 
minékünk érnünk meg-engedted, 
és minékünk mint idején 's mint 
későn való essőt az Ő idejében 
adván, az Aratáft  (Szüretet) 
ftámunkra  ebben az Esztendőben-
is meg tartottad ! Óltalmazd-meg 

I ö azért 
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144 Bö-Aratás 's Szüret. 
azért immár , édes Atya mind 
a' mi tsüreinkben gabonás há-
zainkban bé - takarított Búzáin-
kat ; hordóinkban pintzéinkben 
bé rakott Borainkat; és engedjed 
kegyelmelfen,  hogy azokat szen-
tséges Neved ditséretire magunk 
és felebaiátink'  szükséges táplá-
láfokra  's meg tartáfokra  fordit-
haífuk.  Adjad URam, hogy mi, 
ültetésednek jeles plántái , és 
tulajdon kezed' munkái, lehes-
sünk a' te ditsöségedre; hogy 
meg-értt korunkban száljunk-bé 
koporsóinkba : mint a' kévék 
bé-takaríttatván : és végezetre az 
ítélet' napján mint tiszta búzák' 

szent Angyalid által a'te tsfiröd-
be bé - gyűjtetvén , minden szen-i 
teiddel együtt Áldásnak ditsére-
tén^k élhessünk mind örökké 
tenéked. Amen. 

Al-

való Ifáld-adás.  '43 
' Aldásid' tellyelseggel, 

Bor és Búza kövenvel 
Már bé töltél bennünket: 

Mert meg-ürültt tsüreinkben 
Bé-hordtuk rzáriz időben 

Jól .neg-ért kévéinkét 
Adjad, hogy 
Mi is iól meg ért korunkba 

Szál l junk, mikorhivsz  minket! 
Osztán a' m e n n y e i tsürbe 
B é - e v ü j t e t v é n a z E g e k b ? 

UitsérhessÜnk tégedet! 
Mennydörgéskor  és Egi 

háborúkor való Imád-
ság. 

ORök mindenható mennybéli 

ÚR ISTEN! nagy alaza-
tossággal tészünk vallást Iftem 

szent Felséged 
hányszor te az Égnek felhőiben 
a' rettenetes égi háborúkban, a 

1 7 menny-
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X4Ő  Mennydörgéskor  és Égi 

mennydörgéfekben  és villáinál 
fokban  magadat hallatni hagyod, 
mind annyiszor azok a' peniten-
tzia-tartásra fel-indítanak  bennün-
ket ; harangonként vonad mint-
egy azokat, hogy minket bűnös 
embereket azok áltaj a' mi bű-
neinknek esméretire, meg-szá-
nására 's meg bánására juttatnál, 
és a' tefli  vakmerőségnek álmá-
ból íel-ferkentenél:  Mert te olly 
erős és hatalmas ISTEN vagy! 
hogy tsak egy mennydörgései-isi 
egy égi tsattanáíTal, egy villá-
máffal-is  egy szempillantásban 
mindeneket aV főid  szinén ször-
nyen el-ronthatsz és el-veszthesz. 
Te vagy egyedül az a' hatalmas 
ISTEN, ki ,a mintEsaiás mond-

s z T e . g í ^ a Í r Z mennydörgéíTel; 
fold  -xndulaíTal, nagy zúgáflal, 
forgo  és háborgó szélveszekkel, 

meg-

való Imádság.  147 

meg emésztö tűznek lángjával, 
pusztitáflal,  áradáffal,  és kö-es-
sövel; hogy minden tudja és es-
mérje.meg a' te ki nyújtott ka-
rodnak alá-szállását. Mivel an-
nakokáért moft  is meglendítet-
ted a' te szavadnakhatalmasságát, 
és meg búsúlt haragodat villáma-
fokkal  és mennydörgéfekkel  je-
lented ; mivel pedig mind a' mi 
meg-tartáfunk,  's mind veszedel-
münk egyedül tsak a' te hatalmas 
kezedben áll: azokáért járulunk 
te elődbe alázatofon,  és kérünk 
hogy a' te boszszúálláfodnak  kö-
zepette is emlékezzél-meg a' te 
irgalmasságodról , és ne száll} 
perbe mi vélünk, mert tsak egy 
élő fem  igazúlhat-meg te előtted. 
Irgalmazz minékünk a' te szent 
Nevedért, és a' te szerelmes Fi-
jadnak az ÚR JÉSUs Kriftusnak 

ér-
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148 Mennydörgéskor  és Égi 

érdeméért! és mi félelemben  és 
rettegésben, 's engedelmesség-
ben szolgálunk tenéked. Adjad 
azt - is kegyelmefen,  hogy fok 
bűnösök az illyetén szörnyű je-
lek által az ő gonoszságoktól el-
rettenteíTenek és tellyes szívekböl 
te hozzád térjenek. Óltalmazd 
a' te szent Angyalid által a' mi 
várofunkat,  falunkat,  házainkat, 
és tartományunkat, szőlőinket, 
és minden jószágunkat. Tsele-
kedd azt-is Felséges Atya ÚR 
ISTEN, hogy a' te szent Fijad-
nak a' mi URunk JÉSUS Kris-
tusnak utolsó el jöveteléről ottan 
ottan meg-em!ékezziink, és arra 
magunkat méltóképen készitsiik: 
iVlert valamiképen a' villámás 
ki-mégyen Nap-keletről; és meg-
jelenik Nap-nyúgotig; akképen 
lészen az Embernek Fijának el-

jö-

vaiá Imádság.  149 

jövetele-is. Azért hallgass-meg 
Ú R ISTEN , és könyörülj rajtunk! 
ne ostorozz minket a' te hara-
godban ; de adjad Szent Lelke-
det, hogy mi te hozzád térvén 
magunkat meg - jobbítsuk , és 
teneked hiven Szolgáljunk ; a' 
mi URunk JÉsus Krilius által. 
Amen. 

Mennydörgés, villámás előtted, 
Mint szolgáid fügnek  tőled : 

De, édes Jésus ne engedd, 
Hogy mi magunkban , vagy há-

zunkban 
Szőlőnk' kertünk', 's búzáinkban , 
Ki mutatott áldásidban, 

Kárt tégyenek: de meg-intsenek 
Bűnünkről 's el-rettentsenek: 
Hogy szolgáljunk Felségednek 

Meg-tanúljuk azt-is illyenkor, 
Hogy így jöszsz-el ítéletkor, 
Mint villámás 's mennydörgés-

kor. 
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iij o Egi Hdb.  Kár.  nélkül lett 

Az Égi - Háborúnak  Kár 
nélkül lett  el-múlásáért 
való Háld-adás. 

1 

OH mindenható ÚR ISTEN! 
ki a' nyomorultaknak fo-

hászkodásokat meg-nem-ütálod, 
fem  a' meg kesercdteknek óhaj-
táfokat  meg-nem vetted: Ki 
irgalmas, kegyelmes, nagy tűr-
hető, és hűséges ISTEN vagy; 
mert te a' mennydörgést, és 
nehéz égi háborút , mellynek 
hallatáfa  miatt a' mi szíviink 

szintén el - olvad vala , kegyel-
mefen  a' mi határunkon meg-

szüntetéd, és minket meg-hall-
gattal, 's a' fel-háborodott  fel-
bőket el-oszlatád ; és minket min-
den károktól, mellyek a' mi 
bűneinkért rajtunk méltán meg-

es-

[ 
Elmúlás, való Imádság.  151 

eshettek vala; meg-óltalmaztal. 
Azért, szívünk szerér.t való há-
lákat adunk szent Felségednek, 
a te ebbéli hozzánk meg-mu-
tatott Atyai jóvóltodért! Nintsen 
URam, nintsen fenki  te hozzád 
hafonló  ! íné az égi háború után 

szcp tsendííséget adsz, és a' fé-
lelem 's rettegés után örömmel 

j töltéd-bé »' mi szíveinket: mind 
az égig fd-magasztaltatott  a' te 
ifgalrnasságod  ; és mind a' felhő-
kig fel.ha:  a' te igaz mondáfod  ! 
•Magasztaltassál • fel  az egeknek 
felette  ISTEN, és mind azegész 
földön  légyen a' te ditsŐsséged! 

I kert a' te haragodnak közepstte-
18 Atyai szívedet hozzánk meg-
kutattad ; holott te nem bántál 
ki vélünk a' mi bűneink szerént, 
fem nem fizettél  minékünk a' mi 
S°nosz érdemünk szerént. An-

nak-
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l53 Égi Háb.  Kár.  nélki'tl  ys a't. 

nakokáért immár fegellj  arra ii 
kegyelmefen  bennünket, hogj 
mi az igaz hitben, és te hozzad 
való fiúi  és leányi engedelmefség-
ben a' mi életünket meg-jobbit-
hassuk, és a' te el jöveteledet 
nagy örömmel kivánhassuk, és 
várhassuk. Tenéked, óh Atya 
ÚR ISTEN, a 'JÉSU. Kristussal, 
és a' Szent Lélekkel egyetemben 
légyen ditséret, ditsöség hatalomm 
és birodalom , mind örökkor 
örökké, Amen. 

Hálá légyen az ISTENEK, 
Haragja el múlt Égnek, 

Melly könnyű lész* vala mink*1 

Ki törölni 's a' nevünket. 
IsTEn nem ollyan, mint ember 

Ki változó, mint a* tenger; 
Irgalmasságát meg-örzi, 

Szent Fogadását bé-tőltis ' 
Ha bűnét nem mentegeti, 

A' bűnöst ö el nem veszti. 

Pestis 

Pestis  avagy egyébb ter-
jedő Nyavalya  idején 
mondandó Imádság. 

t 

O
H mindenható igaz ISTEN ! 

fzívem  fzerént  való hálákat 
adok teneked, hogy engemet 
ifjúságomtól  fogva  mind ez ideig, 
illy kegyelmefón,  illy Atyai-
képen , és illy hatalmafan  meg-
oltalmaztál, sőt idvezitö befzé-
ded által el- is hivtál az örök 
életnek reménységére. Oh én 
ISTENEM! m e g - v a l l o m az én 
fzívemböl,  hogy mint mások, 
úgy én-is nem kevésebbé hara-
gítottalak-meg bűneimmel; és e 
férges 

dögleletefségnek  jelen-
Való nehéz tsapását meg-érdem-
lettem. T e bizonyára meg-nem 
»«alatkozol a' te fenyegeté&idber.» és 
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154 Pestiben  való Imádság l55 

és igaz vagy minden itéletidben: 
miénk pedig a' gyalázat: mert 
mi a' te parantsolatidat által 
hágtuk, és vétkeztünk fokképen, 
azért talál minket az átok a' 
mellyel meg - fenyegettél  ben-
nünket. 

Mi mérgesítettük-meg utálatos 
bűneinkkel a' levegö.eget, és a-
zért találnak minket a' betegsé-
geknek mérges nyilai 1 De óh 
URam, hiszem könyörülő, ke-
gyelmes ; hoszszú türö, és nagy 
Jóságú ISSEN vaey! ne bánjál 
azért mi vélünk bűneink szerént, 
és ne fizess  minékünk a' mi go-
noszságunk szerént; hanem leg/ 
kegyelmes minékünk a' JÉsUS 
Kristusért; tisztíts-meg minket 
a' JÉSÜS Kristus drágalátos vé-
rével moss-meg, hogy lég\ ünk 
fejérek  mint a' hé. 

Szen-

Szentelj meg, és igazgai's min-
ket Szent Lelked által; hogy 
fei  vünk szerént bánjuk-meg bű-
neinket , éi engeíztelhessünk-meg 
tégedet. Te vagy az én bizo-
dalmam és erős váram, én IS-
TENEM ! a'kihez bizom; ments-
meg a' vadásznak tőritől és az 
ártalmas Pestistől! Fedezz-bé 

szárnyaiddal, hogy meg-ne ret-
tenjek az é|tszakai irtózástól; a' 
nyilaktól; mellyek nappal repül-
nek, a' Pestistől, melly a' fe-
tétben elébb - elébb mégyen; a' 
Dögtől, melly délben kegyetlen-
kedik. Óltalmazz-meg engemet, 
hogy ne essék rajtam femmi  go-
nosz, és ne közelítsen femmi 
tsapás az én hajlékomhoz: Pa-
faiitsolj  szent Angyalidnak  felő-
lem, hogy engemet meg-óltal-
frUzzanak,  és minden én útaim-

ban 
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i 5 6 Pestwen  vaio 

ban hordozzanak kezeken, hogy 
ne üs8em-meg lábaimat a' kőben. 
URam tégedet kivánlák, azért 
fegíts-meg  engemet; esmérem a' 
te Nevedet, azért óltalmazz-meg 
engemet. URam téged' hívlak 
fegítségül,  azért hallgass - meg; 
légy vélem URam Szükségemben, 
ragadj-ki a' veszélyből, és mu-
tasd-meg énnékem sz te idvezi-
téfed!  Ha pedig szent akaratod, 
hogy engemet meg-látogass, sót 
ugyan az élők'feregéből  ki vigy; 
adj állhatatosságot hitemben, erős 
vigasztalást, örvendező remény-
séget, ésbékességes tűrést, Szent 
Lelkednek ereje által; enyhítsen 
testemnek fájdalmit  , röv idítsd 
a' halálnak gyötrelmit, és for-
dítsd-el a' Sátánnak ostromlásig 
feegény  lelkemet pedig végved 

szent 

te^k^be, a' JÉSUS Kris-
tus érdeméért. Atnen. 

Verekedő Angyalodat, 
Fordítsad-cl haragodat, 

Óh Izrael ÍSTENC ! 

Irtóztató.nyilaidat 
Tedd-le! tekintsd (zent Fijadat, 

Ki kebeled' szereltne. 
Irgalmad tart ezer ízig. . 
Igazságod három, 's négyig, 

Szeiít újjod fel-jegyzette. 

Beteg Ember Imádsága. 

JH örök mindenható, szelid 
termékem, kegyes és kö-

nyörülő mennybéli nagy ISTEN -
ki váey mint életünknek s mint 
halálunknak URa, a'meg-szomo-
rodtaknak vigasztaloja, es a te 
hozzád meg térő bűnösöknek bű-
neiknek meg botsátó kegyelmes 

K Atya; 
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IJ8  Beteg Ember'' 

Arya; Ké lek tégedet ízent Fijad' 
az UR J É S U S ' Nevében nagy 
lelki bizodalommal, méltóztas-
sál az én alázatos könyörgéfemet 

szent szined eleibe botsátani, 's 
a' te könyörúletefiégednek  sze-
meit én reám, a'te irgalmassá-
godat kivánó szegény be.eg szol-
gádra (szolgálódra  ) fordítani, 
és engemet mind lelkemben 's 
mind testemben meg vigasztalni. 
Tekints alá URam az Égből, a' 
te ditsösségednek szentséges he-
lyéből, és látogass-meg kegyel-
meflen  engemet; és nem bűne-
imnek érdémek szerént, hanem 

szent Fi adnak érettem valószen-
vedéfe  szerént, tselekedjél irgal-
mafon  én velem! URam te min-
deneket tudsz, te tudod, hogy 
én gyarló és erőtelen edény lé-
gyek ; ne ostorozz azért engem' 

fel-

Imádsága.  '59 

feíW>b  annál a' mint el-viselhe-
tem: tekintsd-meg inkább tore-
delmességemet, és büntetesidet 
rajtam könnyebbitsd-meg. Essek-
meg szíved nehéz nyomorusagi-
mon: essék-meg szíved kesera 

szívbéli fohászkodásomon  , az-
okért a' fájdalmakért,  könyorge-
fekért  , fohászkodáfokért  , es 
könyhullatáfokért,  mellyeket a 
JÉSVS Kristus az Ő testének nap-
jaiban tselekedett, és szenvedett! 
URam ISTEN, te mind az elet-
tel mind a' halállal bírsz, te 
visz'sz a'halálnak kapuira, onnan 
ismét viszsza hozhatsz: hogyha 
az én elébbeni egésségemre való 
fordűlásom  tenéked, mint men-
nyei Atyámnak tisztességedre, es 
az én lelkemnek idvessegére szol-
Rál. gyógyíts-meg kegyelmeién 
engemet, és az én súUyosfoj. 
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1OB Reteg Ember' 

dalmimból szabadííi - fel  hamar 
kegyefen,  hogy meg gyógyul-
ván ; tenéked a' te jóvóltodért 
híveid' feregében  hálákat adhas-
sak, és a' te Anyaszentegyhá-
zadnak szolgálhaflák.  Adjad hogy 
e' nyavalya szolgáljon az én hi-
temnek meg-erősítésére ; meg-
gondolván azt, hogy te igaz és 
irgalmas I S T E N lévén, a' tége-
det szeretöknek mindeneket ja-
vokra szolgáltatsz. Adjad azon-
ban a' te erődet, hogy testem-
nek erőtlenségét lelkemnek ere-
jével meg - gyözhessem , és a' 
bűnnek erejét e' betegség által 
öldökölhessem. Hogvha pedig 

Isteni bőitsességednek lígy tetízik, 
hogy moflani  betegségemben vi-
lági életemet el-végezzed; lé-
gyen URam a' te jó akaratod, 
és felőlem  el-végezett szent ta-

nátsod: 

Imádsága.  íői 

nátsod: tsak hogy azon kérlek 
tégedet , botsásd - meg nékem , 
minden bűneimet! és az UR JÉ-
SUS Kristus' vére hullásával vét-
keimnek utálatosságát el-moso-
gatván, ne késleld elő-hozni 
életemnek utolsó óráját; Részel-
tess engemet az ÚR JÉSUS Kris-
tus'ártatlan halálával készittetett 
áldomásidnak elégségében. Szen-
teld - meg, óh szent Atyám ! és 
töröljed meg hideg és halálos ve-
rejtékemet az én utolsó bajvivá-
fomban  azzal a' verétékkel, melly 
vérefen  a' te szent Fijad testéből 
le-tsepegett az Ő kinnyaiban 1 elé-
geld-meg gyötrelmimet , rövi-
dítsd - meg szorongatáfimat,  és 
könny ebítsd-meg fájdalmimat: 
erösíts-raega'te Szent Lelkeddel 
az én bűneim botsánatja felől  való 
hitemben; erősítsd-meg te ben-

K 3 ned 

H
aá

z 
R

ez
ső

 M
úz

eu
m

 T
ud

om
án

yo
s 

K
ön

yv
tá

ra
 

S
zé

ke
ly

ud
va

rh
el

y



i6i Beteg Ember'' 

red való reménységemet; és tégy 
bizonyossá idvességem : örök éle. 
tem és boldog fel  - támadáfom 
felől  engemet , hogy e' nehez 
hartzban el-ne fogyatkozzam; 
hanem bizonyofon  el - hidjem , 
hogy fem  élet, fém  halál, fem 
egésség; el-nem választhat enge-
met attól a' szeretettöl, melly 
van a' Kristus JÉsusban. Óh 
minden irgalmasságnak I S T E N E , 

tarts-meg engemet az én tulajdon 
lelkem esméreti vádóláfa,  és a' 
Sátánnak minden kísértő tüzes 
nyilai ellen! ne hagyj-el enge-
met: Sőt a' te nagy irgalmassá-
god szerént erősíts 's bátoríts ez 
utolsó félelmes  és felette  igen 
veszedelmes hartzon; hogy Jó 
vitésséggel vitézkedheflem,  éle-
tem futását  el-végezheffem,  hi-
temet meg tarthattam t az igaz-

8ág-

Imádsega.  163 

ságnak le.tétett Koronáját el-
veheíTem ; és igy igaz p e " i t e " : 
tzia tartásban, igaz hitben, lelki 
tsendességben, a' Szent Lélek 
ISTENben való örömben, és az 
örök élet felöl  való tökélleles 
jó reménységben, ez idő szerént 
való hal ál-által meheíTek-bé. ^Oh 
ÜRam! midőn az én szemera 
meg-homályofodik,  gyűjtsd- fel 
az én szívemben az idvezítő hit-
nek világát ; hogy lelkem az 
Egekben-is meg-láffa  az őtet ké-
l'zen váró JÉsusát, midőn füleim 
bé-dugattatnak, vigasztald lelke, 
met belső vigasztaláfoddal:  midőn 
az én nyelvem és szóm el-all, 
óh URam JÉsus, légy szószóU 
lóm nékem szent Atyádnál!  Oh 
áldott Idvezítőm ! tselekedd azt, 
hogy ama' te utolsó szód, mel-
lyet a' keresztfán  mondottál, lé-
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i 64 Beteg Ember'  Imádsága. 

gyen ez éleiben utolsó szavam 
énnékem és gondolatom: Atyám 
a' te kezedbe ajánlom az én lel-
kemet! Óh Szent Lélek ÚR IS-
TEN ! esedezzél én érettem ki-
mondhatatlan fohászkodáfokkal; 
Küldjed-el óh ditsösséges Szent 
Háromság! a' te szent Argyali-
cat én elómbe, és vitesd-bé ő 
vélek lelkemet a'meg-bóldogúlt 
Szenteknek feregébe,  Amen. 

Látod URam beteg vagyok, 
Esetim is igen nagyok, 

Kegyelmed nélkül elfogyok; 
Botsásd-meg fok  bűneimet; 
Oft  tán élteíz-é engemet? 

Élni, 's halni kész vagyok. 
Ha akarod, hogy még éljek, 
Adjad, hogy még tiéd légyek, 

Mikor pedig meg-halok, 
Sok hajiékid közziií egybe: 
Lelkemet foglald  bé mennybe! 

Mellyet tsak alig várok. 

Sül-

o Ä ; 1^5 

Súllyos Betegségben lévő 
Ember' rövid Fohászkodása. 

/ 

Elő I S T E N N E K szent Fija , 
Messiás ÚR JÉsus Kriftus! 

te vagy az én Lelkemnek egyet-
len egy Idvezítóje. A' te igaz-
ságodban kivánok meg állani az 
én I S T E N E M N E K tekinteti előtt: 
akár éljék , akár haljak , éle-
temben 's halálomban tiédnek 
esmérem magamat: Ha akarod 
hogy éljek, továbbra-is élek; ha 
azt akarod, hogy ezen nyavalya 
által te hozzád menyek, jó szív-
vel el-megyek, mint jó URam-
hoz, mert jobb az én nékem en-
nél az életnél-is: tudom én azt, 
hogy mind életemben, mind ha-
lálomban , te vagy egyedül az én 
fö  nyereségem; te hóltál-meg az 
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i66 Súllyos Betegségben -

én bűneimért, fel-támadtál  az én 
meg-igazuláfomért,  te mentél-fel 
mennyekbe a' te szent Atyád' 
hoz, hogy helyet készitenél az 
én lelkemnek, hogy együtt lé-
gyek te veled mind örökké a1 

hol te vagy. Sok hajlékok vagy-
aak, édes JÉsusom, a' te szent 
Atyádnak országában, adj az én 
bűnös lelkemnek-is egyet azok 
közzül; hogy mikor lelkem ki-

szakad testemből, bé - fogadtas-
sák a' te örökké való hajlékod-
ba az Ábrahámmal, Isákkal, és 
Jákobbal, és a' több tökéletes-
ségre jutott áldott lelkeknek fé-
regével. 

A' mig pedig az lészen, ese-
dezzél a' te szent Atyád előtt én 
érettem ; nyerd - meg énnékem 
Szent Atyádtól bűneimnek bo-
tsánatját, és az én lelkemnek 

örök 

való FohAszfiodds.  16•/ 

örök idveí'séget. Felséged előtt 
való kedvességét pedig petsé-
teld-el szívemben Szent Lelked 
által, éreztesd-meg azt én ve-
lem ; hogy bélelvén a' te idve-
zítésednek örömével , lelkem-
esméretinek tsendességével, bé-
kességével végezhefliem-el  világi 
életemet ; halálomban pedig , 
minden félelem  nélkül, hitem-
nek meg-tántorodáfa  nélküJ ad-
haliam - meg lelkemet Felséged-
iek. Amen. 

Ámbár enyészszék, 
'S ugyan meg-aludjék 

Életemn fáklyája: 
Az ÚR JÉsus lészen; 
A' kit rárok régen, 

Tudom, lelkem, világa; 
Vi Ízen kézen fogva, 
Örölők-is még ma 

Véle Paraditsomba. 

SáL 

H
aá

z 
R

ez
ső

 M
úz

eu
m

 T
ud

om
án

yo
s 

K
ön

yv
tá

ra
 

S
zé

ke
ly

ud
va

rh
el

y



iö8 B')ldog  Ki-rbMásért 

SúlWos  Betegségben lévő 
Embernek boldog ki-mú-
lásért való Fohászkodás. 

t 

OH élő I S T E N N E K és bol-

dogságos Szűznek a' ha-
lálból fel-támasztatott,  's többé 
meg-halni nem tudó áldott Fija 
ÚR JÉsus ! Ki vagy az én éle-
temnek és halálomnak Birája, 
mert te kezedben vagyon egye-
dül minden ember1 életének és 
halálának kúltsa, 's uralkodói-
ig hatalmafan  a' mint az élőkön, 

szintén úgy a' m ír,- - holtakon. 
Mivel te rendelted URam 1 szent 
Atyáddal és a' Szent Lélekkel 
életemnek végső határát, te tu- j 
dod azért egyedül annak utólso 
óráját. Kérlek annakokáért édeí 
JÉsivSom nagy alázatofan  tége-

való Fohászkodás. 

det, botsásd-meg nékem a' te 
keserves kinszenvedésedért min-
den bűneimet , erősítsed a' ha-
lálnak félelmes  idejében este-
ien 's gyenge hitemet, vigasz-
taljad jó Lelkeddel az én szí-
vernet, és mikor tenéked úgy 
tetszik, vitessed-bé Angyaliddal 

szent Kezeidbe az én lelkemet. 
Adj , óh én kegyes és szerel-
mes JÉSUS o M ! ez árnyék 
életből való tsendes ki-múlást, 
adj holtom után szentséges ha-
lálodért békeséges nyúgovást, 
és engedj fel  - támadáfodért  aa 
örök életre való boldog fel-
támadást. Óh én édes Meg 
váltóm, JÉSUS Kristus! légy 
mellettem kérlek akkoron, mi-
koron meg-kelletik énnékem 
halnom, légy fegítséggel  mikor-

Halállal viaskodom : Őrizd-
L meg 
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170 Bóldog Ki-múlásért 

meg lelkemet az én utólsó baj-
viváfomban  minden ellenségim-
től, és mentsd-meg minden ve-

szedelemtől. Hallgass-meg en-
gemet midőn fohászkodom,  fe-
gélj mégha tántorodom, erősít' 
ha fog37atkozom,  's fogadj  hoz-
zád midőn ki - múlok. írd-bé 
azonban, ÚR JÉsus, szent fe-
beidnek érdemét a' te drágalátos 
feent  véreddel az én szívembe, 
és úgy vezérelj engemet a' te 
Szent Lelkeddel, hogy olvassam 
mindenkor azokban a' te én hoz-
zám való szerelmedet, és érettem 
való sérelmedet: hogy meg-
útalhaffak  minden te kivültted 
raló világi szerelmet: a' te sé-
relmidet pedig, hogy el-ízen-
vedheflek,  és békességes-türéflel 
viselheffek  minden te éretted va-
ló fájdalmas  sérelmeket. Oh 

URam 

való Fohászkodás.  171 

URam JÉsus Kristus, a' te Ke-
resztfádon  való utólsó szent szó-
zatod, légjen kérlek ez éleiben 
nékem - is utólsó szózatom ; és 
mikor már többet nem szólhatok, 
adjad, hogy ez légyen az én 
utólsó gondolatom: Atyám ! a; 
te kezeidbe ajánlom az én lel-
kemet, mert meg - váltottál en-
gemet URam igazságnak lSTENe, 
óh URam JÉsus! végyed hoz-
zád az én lelkemet! mellyért 
én-is, szent Atyáddal,  és Szent 
Lelkeddel, mind örökké ditsér-
lek az Egekben tégedet. Amen. 

En ISTENEM! meddig élek 
Nem tudhatom, itt míg lészek 

Tsak te tudod: mert rendeltél 
Egy órát éltemnek, 's tettél, 

Mellyben lelkemet ki veszed, 
Ez életből 's hozzád viszed, 

URam! azért a' halálhoz 
Kéfaíts,  's béldog ki-múláshoz, 

Lr ' Ho(W 
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172  Betegs. .Meg-gyógyult 

Hogy mindenkor készen légyek , 
'S előtted bölts szívvel éljek. 

Véred tengere' méllyébe 
Vesd bűnömet árvizébe, 

Hogy azok ne vádoljanak, 
Se ellenem ne álljanak. 

Ditsöíséges szent Angyalid, 
Kik néked URam szolgáid, 

Lelkemet a' te kezedbe, 
Vigyék örök ditsöségbe! 

Betegségből  meg-gyógyúlt 
Ember'  Imádsága. 

/ 

OH nagy jóságú ISTEN 1 Ura 
az Égnek és a' Főidnek! 

a' ki nagy dolgokat tselekeszeí; 
úgy-annyira, hogy fenki  azokat 
meg-nem mérsékelheti: • A' te 
tsudáidnak száma nintsen, ke-
zedben vagyon az életnek és a' 
hálálnak kultsa: te URam a' ha-
lál torkából a' meg-holtat ki-rá- j 

gad-

Ember'  Imádsága.  173 

gadhatod, és a' ki a' koporsóban 
fektzik  , mint Lázárt, onnan ki-
hozhatod ! óh én ISTENEM ! 
mind ezeket magán tapasztálta 
a' te szolgád, (Jzolgálód)  a' ki 
imé a' te ortzád előtt ízíve há-
ladatosságával, nagy alázatofan 
meg-jelent: Én a' halál' kapui 
között voltam: a' koporsó fel-
tartott szájjal várt hogy bé-nyel-
jen, de te URam engemet attól 
meg-szabaditottál ; 's egyízers-
mir.d az halálból fel  támasztottál: 
egésségemet meg-adtad, és új 
életet ajándékoztál: Ezért hálá-
adáíTal magasztallak téged' én 
I S T E N E M , és szent Neved di-
tsőittem! Te nálad az életnek 
kút-feje,  te az én szemeimet sí-
rástól, lábaimat elesestöl; és az 
éa lelkemet a' haláltól meg-sza-

L 3 badi-
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174 Betegs. Mcg.gy'ágyAlc 

badiio.tad, hogy ismét járjak te 
előtted az élők' földén. 

Oh én URam és én ISTENEM 
én mindenéstől fogva  készen 
voltam , hogy e' világot el-hagy-
]a.n, és hogy hozzád mennyei 
Atyámhoz menjek, örvendez-
tem szívemben, reménylvén hogy 
ezt, a' halandóságot már le-vet-
kezvén, a'ditsÖségnek és a'szent 
tökélletességnek ruháiban fel-öl-
töztettem; hogy foha  tőbbízör 
már tégedet bfinös  erőtlenségem-
mel meg ne bántsalak, hanem 
a' szent Angyalokkal  és válasz-
tott Lelkekkel  téged' örökké 
ditsérjelek. Mivel pedig tetiiett 
bőltsef-égednek  és jóságodnak, 
az örökké-való  boldogságnak 
elől-járó ízit velem közleni 's 
meg-kóftoltatni,  annak valósá-
gos birását pedig még továbbra 

Ember"  Imádsága.  175 

halasztani: Azért engedj nékem 
kegyelmet, hogy szentséges ren-
delésednek és kegyelmes aka-
latodnak nagy engedelmességgel 
magamat alája vettem; hogy ne 
fáradjak-el  ollyan nagy josagu 
URamnak ízolgálatjában akmeK 
jutalom adáfa  és olly ditsosé-
ges, hogy ollyat fem  szem nem 
látott, fem  föl  nem hallott, es 
fenkinek  az emberek kczzul meg 
tsak elméjébe fem  ötlött. Adj 
URam nékem új szivet, hatal-
mat és erőt, az én hartzomnak 
meg-hartzolására, hitem es 10 
lelki esméretem' meg-tartasara; 
hogy mind bóldogúl lejéndő ha-
lálomig te h o z z á d hűséges ehes-
sek és vehettem-el az életnek 
Koronáját. , 

Mivel pedig életemet énne-
kem , nem tsak Anyám' méh«' 
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17'5 Betegs. Meg  gyógyult 

ben eiőizör, banem moft  má-
fodlzor  ismét meg adtad , at 
halál ' torkából való kiszabadí-
tásod , és a' íel támadásnak mint 
egv neme által: Engedjed, le-
heíTek biiígóságos , mindenek-
ben hív, én há!á adó ollyan szól-
gád, a' minémü foha  többször 
nem voltam; hogy lélekben él 
igazságban imádjalak tégedet , 
és szentséges Parantsolatidhoz 
tiszta 's önként való engedel-
mességet mutalTak. Engedj Uram 
engemet itt a' Világon, e' ve-

szett és el-fájúlt  nemzetség kö-
zött, mintegy fáklyát,  élnem: 
hogy felebarátomat  magam jó 
példámmal építsem , és nagy 

szorgalmatossággal igyekezzem 
házam' tselcdit a' mennyei igaz-
ságban és kegyességben hü ége-
fen  tanitani. Mivel pedig én-

nékem 

Ember'  Imádsága'  17f 

nékem meg-nem jelented , a' 
mint Ezékiás Királlynak  hogy 
meg-izented, meg engeded még 
életét: Azért enged) kegyelmet, 
élhettek úgy , mintha minden 

szempillantásban meg-kéllene hal-
nom ; hogy osztán a' halál altal 
meheísék-bé az örök életbe. __ 

Óh nagy jóságú ISTEN, hű-
séges Teremtöm, és kegyelmes 
Idvezítöm! Te az én lelkemet 

szent képedre teremteted , eg 
drága Véreddel meg-vetted, 
mikor tetszeni fog  Felségednek, 
hogy lelkemet testemből ki-vé-
gyed, és azt tenéked kész aka-
rattal 'és örömmel oda adom, 
hogy mennyen-bé hozzád az örök 
ditvőségbe. Tenéked Atya, Fm, 
•s Szent Lélek, légyen ditseret, 
tisztesség, és ditsőség, moft  és 
mind örökké. Amen. 
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273 Betegs. Mrg-gyágyált  >j a't. 

A' siralom és az öröm, 
Mind az édes és az üröm: 

Egymást nyombí n követik. 

Valék tegnap súllyos beteg, 
Mint a' Lázár majd olly hideg, 

Vártam, Lelkem kimúlik: 

De estvé'i bánatomat 
öröm követte  PyÁI'>ómat! 

Jobban vagyok úgy tetszik: 

Ha úgy telizett Felségednek, 
Hogy határa életemnek 

Még haladjon továbbra ; 

(Noha azért, hogy ne vétsek, 
ártatlanságban éiheíTk, 
Kétz voltam a' halá.r';) 

Légyen Felséged' jó kedve! 
De e e.em úgy rendelve, 

Hogy ne menjek pokolra. 

Gr-

Ó 179 

Orvossággal élni akaró Em-
ber Imádsága  , hogy Isten 
megszentelje az Orvosságot. 

Mindenható könyörü'Ő ISTEN 
mivel minékünk szüköl-

I ködó szegény embereknek hasz-
nokra orvofaágot  teremtenél, és 
az orvost, azért hogy szüksé-
günk vagyon reá, meg - tiíztel-
nünk is parantsoltad: te magad 
pedig minékünk elsőbb, és leg-
jobb orvoffunk  vagy : Azért szí-
vem szerént kérlek tégedet, hogy 
ehez az orvoszághoz , mellyel 
én moftan,  a' te rendelésed é» 

szent akaratod szerént élni aka-
rok, adjad lfteni  és Atyai áldá-
sodat és kegyelmedet, hogy ez 
által ismét nyerjem meg testem-

s nek egészcgét; mindazáltal ner' 
L 6 at. 
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igo Orvos, élni akaró 

az én akaratom , hanem a' te 
akaratod menjen véghez. Abba! 
édes Atyám! néked mindenek 
lehetségesek: Te ÜRam fel-fe-
gélhetsz , gyógyíthatsz, egéssé-
get adhatsz: A' betegség, az 
egésség, a' halál, az élet mind 
a' te kezedben vágynák ; te tu-
dod egyedül mi van jómra né-
kem : Azért ajánlom édes ISTE-
BEM , és Atyám , a' te minden-
ható kegyelmes kezeidbe moftan 
el-kezdett dolgomat; kérlek to-
vábbra-is szívem alázatosságával, 
parantsold és add-meg azt, a' 
mi szentséget Nevednek tisztes-
ségére, nékem testemnek és lel-
kemnek ideig tartó, 's örökké 
való bóldogságára szollgálhat. 
URam ! tsak egy szót szóllasz a» 
jelen való orvossághoz, és az 
által mindjárt meg. gyógyulok î 

Ehe» 

Ember Imádsága.  x8t 

Ehez bízom, és ezt a' te nagy 
Nevedbe meg próbálom , 's vé-
le élek, bizonyos reménységgel, 
hogy jó végét adod. Azért kész 
vagyok a' te Atyai jó tetszesed 

szerént, akár ebben az eletben 
tovább élni szent Neved ditsé-
retire, 's felebarátom'  hasznara 
akár innét ki-kőltözni kegyel-
med által, és együtt lenni édes 
Idvezítőmmel a' JESUS Knstus-
sal, a' ki te veled és a' Szent 
Lélekkel együtt élő és uralko-
dó örökké áldandó igaz ISTEN. 
Amen. 

Teremtője mind Orvosnak, 
'S mind a' rendéi orvosságnak, 
/ ISTEN: te vagy egyedül. 

Ezek által a' beteget , 
A' Vi óhajt tsak tégedet , 

M e g g y ó g y í t o d az égbfll: 
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»82 Mind,  Étel.  's Ruház. 

végre jó ezközöket 
Adtál fok  drága szereket 

Teremtésed' kertébűl: 
£n is bizván szent Nevedben, 
Meg bomlott egésslgemben 

Vészek-bé orvosságot: 
Szóllj URam ehez tsak egyet, 
A' ki íok szegény beteget 

Gyógyítottál ha szóllott 
Kn is mindjárt meg-gyógyúlok; 

Néked amíg élek mondok 
Háládó imádságot. 

Mindennapi  ételünk 's ru-
házatunkért  való Kö-
nyörgés. 

/ ' / <1 
j T Y i I S T E N mennyei édes 

Atyánk  ! mitsoda nyava-
lyás emberek vagyunk mi, hogy 
minden magunkat ennek az erŐ-
telen , gyalázatos, és halandó 
testnek táplálásáért ennyire fá-

rafet-

pe/ÍÓ  Imádság.  183 

rasztjuk, ;s a' halhatatlan lélekre 
igen kevés gondot viselünk. Óh 
édes Atyánk!  a' te szerelmes 
Fijad drága vérén vett lelkünk' 
kedvéért ( mellyet mindenkor hű-
séges kezeidben ajánlunk/s adunk 
által) add-rr.eg a' tes.nek-is az ö 
eledeiét, és mindennapi kenyé-
rét, mellyet egyetlen egy Fijad 
tőled fiúi  módon kérni maga 
meg-parantsolt: és ne engedjed, 
hogy azért a'mulandó test' ked-
véért magunkat ollyan szívet 
emésztő szorgalmatossággal ki-
rozzuk. Óh hűséges édes Atyai 
fvív!  könyörülj rajtunk szegény 

szükölködökön,  a' kik kegyel-
mes alamisnálkodásod nélkül 
meg-halunk, és el-veszünk! Gaz-
dagságot tőled nem kérünk ; 
hogy magunkat el ne hidjiik; de 
óltalmazz-meg minket a' mély-
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184 Mind.  Étéi,  \r Ruház. 

séges szegénységtől-is, hogy il-
letlen eízközökre ne vessük el-
ménket. Engedjed, hogy ve-
hessük-el fiúi  (leányi)  hálá-adás-
sal jól tévő kezeidből, a' nékünk 
rendelt eledelünket; és tartsuk 
leg - nagyobb gazdagságunknak, 
ha azt a' végre kívánjuk, hogy 
azzal kegyeíTen élhessünk , mert 
a' kegyesség mindenre hasznos, 
és nagy nyereség. Távoztass-el 
tőlünk minden telhetetlenséget 
minden fösvénységet,  és máfok 
jóságának ®s vagyonának kívá-
nását , mellyek nékünk nem hasz-
nálnak; mivel azokat bőlts ta-
nítsodból nem nékünk hanem 
máfoknak  osztottad. Mivel pe-
dig mi meg - vallyuk , hogy 
Anyánk méhéből femmit  e' vi-
lágra nem hoztunk; az-is n y i l -

ván - való, hogy ismét fernnri't 

való Imádság.  ifl.5 

ki - nem viszünk. Azért, édes 
Atyánk! tégy minket te benned 
való reménységünkben tovább-
ra-is állhatatofokká,  és hogy ha 
a' te jó gondviseléfedhöl  meg-
adod azt, a' mi testünknek táplá-
lására való; a' mi lelkünknek-is 
eledelét; melly a' te Igéd, add-
meg minékünk kegyelmefen, 
melly által tápláljad azt az örök 
életre. Halgass-meg óh édes 
Atyánk! és szánd - meg hozzád 
esedező fijaidat  ( leányidat ) 
Amen. 

Mindenre érkező 
Emberekét örzö 

Jó ISTEN , ki meg-hallgatszT 
Az éh hollótskáknak, 
Kik reád kiáltnak, 

ö fészkekben  ételt adsz; 
A' liliomoknak, 
Kik nem Izónek fonnak, 

£k«s köntöst esztogatsz; 
Tu-
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186 Útra  Indült  Ember' 

Tudom. szent Fijadért, 
Ki értem ontott vért, 

£ngemet-is ei nem hagysz. , 

Útra  indult  ember Imád-
sága. 

MEnnyei Atyám, könyörüli 
hűséges I S T E N E M ! köszö-

nőm szívem' alázatosságával, 
hogy engemet mind eddig ke-
gyelmefen  meg-óltalmáztál, és 
mind lelkemben 's testemben en-
nyi javaiddal meg-áldottál; Kér-
lek tégedet édes ÜRam, légy 
kegyelmes nékem szégény bű-
nösnek , és engedd-meg minden 
vétkeimet az ÜR JÉsus Kris-
tusért: szentelj-meg és újits-meg 
Jobban jobban Szent Lelkednek 
ereje által hogy annál inkább 
naponként jobbíthaíTam-meg éle-

temet, 

Imádsága.  187 

temet, járhattak a te útaidban 
és szolgálhattalak tégedet szen-
tségben és igazságban; a'melly 
tenéked tetszik. 

Továbbá pedig , szentséges 
Atyám kisérj és vezérelj enge-
met a' jelen való útamban, a' 

I mint tselekedtél a' te szolgáddal 
Jákóbbal, mint házától ki-menö, 

J's mind viszsza-menő útjában; 
járj velem, mint az Izráel fijai-
val, midőn a' veres tengeren, 
a pusztán, és a' Jordán vizén 

:által mennének, a' te édes An-
gyalodnak oltalma alatt, hogy 
én bátorságos lehettek az em-

beri vér után lefelkedő  , útat-
1 »Hó latrok és tolvajok ellen, a' 
Mérges levegő ég és egyébb dog-

I kletesség ellen, minden vesze-
I Helmes szerentsétlenségek ellen. 
Szolgáltass URam eledelt és ru-
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i88 Útra  Indáit  Ember1 

házatott: hordozz URam j ó úton 
a' merre megyek és adj áldást jó 

szándékomban, hogy mindenek 
fyolgáljanak  szent tiszteletedre, 
köz haszonra, nékem és az enyi-
meknek mind idö szerént való, 
's mind örökké tartó boldogsá-
gunkra , 's gyönyörűségünkre. 
Tarts-meg azcmban, édes Uram! 
az én hozzám tartozókat, és a' 
mit nékem adtál; és enged ed, 

egymáft  ismét egésségei 
álhpatban örömmel láthattuk. 
Kiváltképpen pedig azon kérlek 
édss Istenem örizz-meg engemet 
m rtden álnokságától, és ravas-
flágától  ama' gonosz ellenségnek, 
és annak eszközeinek. Tartsd-
meg és erősítsd - meg bennem 
igaz idvezitő hitemet és vallá-
fomat,  bűneimen való b á n k o d á ' 

fomat,  békeséges tűrésemet, é' 

re-

Imádsága.  i 8f 

reménységemet: és adjad URam, 
hogy e' nyomorúságos életnek 

szarándokságát örömmel, és meg-
nem sértetett lelki - esmérettel 
vigyem-elé, végezhettem idves-
íégefen,  és mehettek-bé öröm-
mel mennyei édes Hazámba. 
Tenéked ajánlom édes URam ki-
menetelemet , és bé-jövetelemet, 
mostantól fogva  mind örökké, 
a' JÉsus Krillus által, Ámen. 

Bújdosóknak Kalaúzza, 
Isten ortzája' Angyala, 

Ütra kell im indulnom: 
Kérlek indúlj meg éo velem; 
Ha meg-szállok, hálj mellettem, 

Hüségss Kalauzom: 
Árnyékom  légy a' hévségben. 
Lámpásom a' fetét  helyben, I 

Gon»l« ellen paisom. 

Heg, 
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190 Háládatosságért 

Hogy Ifieiihez  Ember há-
ládatos  légyen, azért 
való Imádság. 

/ 

OH mindenható I S T E N , 
könyörülő Atya! meg-val-

lom 's panaszlom Felségednek 
szívem' belső részéböl, hogy én 

fokféle  jótéteményidet, mellyé-
ket velem 's máíokkal közlöt-
tél, nem gondoltam-meg oll/ 
valóban ; 's nem adtam Felsé-
gednek oliyan szívefen  azokért 
hálákat, a'mint illendő lett vói-
iia; és hogy szent Ditséreted 
nem ollyan áhítatossággal hirde-
tem naponként, a' mint tőlem 
ki-vántad ! Óh édes Atyám ! bo-
tsásd-meg nékem ezen bünömer, 
és fordítsd-«!  «ért való bűnte' 

való Imádság.  191 

téfedet,  mellyel meg-tenyegeuel 
minden háládatlanokat ; adjad 
pedig azt a' kegyelmedet, hogy 
én ezután tenéked szájammal éi 

szívemmel ditseretet énekeljek , 
és minden jó-téteményidet meg-
köszönheflem. 

Adjad, hogy tégedet minden-
kor ditsérjelek kegyelmessége-
dért, és tenéked mindenkor di-
tséretet és ditsőséget áldozzak: 
Téged' ditsérjenek URam az ég , 
föld  tenger minden vizek, és 
kút-fejek,  minden azokban lévő 
teremteţt-âllatid: Segíts URam, 
kogy én,mint értelmelíebb terem-
tetett - állatod azoknál fellyebb 

1 ditsérjelek naponként tégedet. 
: Tégedet ditsérnek URam a' szent 
Angyalok , a' Hatalmasságok , 
Minden mennyei Scregid , és 
,'zolgáid : Segíts URam hogy 

én-is 
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i ş a Háládat  osságért 

én-is azokkal együtt felemeljem 
számat és ditsérjelek tégedet. 
Óh URam, JÉsus Kriftus!  a' 

ki a' te testednek napjaiban men-
nyei Szent Atyádnak, olly fok-
ízor és szívefen  hálákat adtál, 
hogy engemet is magad példá-
jában az Istennek ditséretirc, ét 
hálá-adásra fel  - indítanál; adjad 
nékem-is kegyelmedet és Szent 
Lelkedet, hogy én is mindenkor 
minden jó-téteményidért háláda-
tos lehellek, és hirdetője szent 
ditséretednek. Te URam enge-
met mennyei Atyádnak leik' 
papiává tettél; légy fegítségg«1 

tebát, hogy én te általad áldoí-
haíTam mindenkor az IsTENnek 
ditséretnek áldozatjával. 

Óh Szent Lélek ÍSTEN, ki«' 
újjá-születésnek és meg újulásnak 
Lelke vagy! adj te is nékem # 

nyel-

való Imádság.  1 

nyelvet , hogy ditsérheflem  a» 
én ISTENEMet. Te mennyei 
őrömnek olaja ; vidámítsd és 
íleszd-meg lelki örömmel szíve-
met; hogy örvendező szájjal di-
tsérjem mindenkor az én lite-
remet , hogy énekeljek és őrül-
jek szívemben az én Istenenem-
nek , és mondjak; hálá- adást 
minden jó - téteményiért az én 
fftenemnek,  és Atyámnak:  A' 
mi URunk  JÉsus Kristus Nevé-
ben. Amen. 

örömmel fegjuk  az áldást; 
De. ki-mond érte hálá-adást, 

Száz közzül-is egy ritka 

Az ÜR JÉsus tiz bélpoklost 
Cyógyíta-meg igen súllyoszt; 

De"tsak egy tére viízsza: 
A' kilentze háládatlan : 
Mert ez a' vétek mélyen van 

Az emberbe bé-nyomva. 

M Azért 
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Azért édes JÉsus kérlek, 
Engedd háládatos, légyek, 

Sok ezer kegyelmidért: 

. Kiknek  ízét lelkem érzi, 
Száj. m 's inyem vélek teli, 

Kiket adtál magadért. 
Nintsen egvebb ajándékom; 
Hanem a' szívemet adom, 

A' mit adtál mind azért. 

Mindennapi  Reggeli , és 
Estvéli  Imádságot  bé-
rekeszto szép Imádság. 

t 

OH én édes Istenem és ÜRam 
imé még élek eddig, de 

nem tudom meddig: Tudom, 
meg-kell halnom, de mikor, 
nem tudom j hanem te tudod azt 
tsak egyedül Ha ez az órátska, 
•za' nap, ez az éjtízaka, utólsé 

y / 

órája napja , éjtszakája életem 
nek, URam légyen-meg szent 
akaratod! mert az egyedül leg-
jobb ; a'szerént kész vagyok az én 
Idvezítö JÉsusomban való igaz 
hithen mind élni 's mind meg-
halni. De szeretŐ édes Istenem, 
ezt az egyet add-meg énnékem, 
hogy hirtelen bűneimben meg-ne. 
haljak, és el-ne veszek; hanem 
engedj nékem annyi időt a'peni-, 
tentzia-tartásra, hogy vétkeimet 

szívem szerént meg-vallhattam , 
és" azoknak meg - botsátásának 
örömét idvezítö beszédedböl el-
vehettem , és meg-érezhettem. 
Úgy esmérhettem pedig meg-
azokat, hogy meg-is bánhattam 
Valóban : sót állítsad URam 
még ebben az életben bűneimet 
ügy élőmbe , hogy az utólsó 
ítélet napján szemem eleibe ne 
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19Ä Mindennapi  Reggeli 

tűnjenek, és azokért az Angya-
lok és az Emberek elölt meg-
ne gyaláztattam. Óh könyörülő 

Isten és Attya! ne hagy-el en-
gemet és ne vedd-el Szent Lel-
ledet én tőlem. Óh szívek visgá-
lója, te látod szívemet, 's tudod 
benned való reménységemet, 
abban-is maradok-meg az örök 
életre , engedj meg - halnom , 
mikor akarod, és adj eszemen 
•aló tsendes és boldog meg há-
lást I Amen, 

Tudjuk, hogy meg-halunks 
De mikor lész hóltunk, 

Azt nem tudhatja fenkis 

Azért olajával, 
Gyújtott lámpásával 

Légyen kélzülve ki-ki. 

ÜRam J£sus jövel! 
Színedet ne rejtsd-el, 

Engedd meg fok  bűneimet, 
Hogy 

és Estvéli  Imádság,  tşy 

Hogy az ítéletkor, 
Ki biró leszsz akkor 

Nyerheflem-meg  kedvedet. 

Haljak-meg akárhol, 
Nem irtózom fohol, 

Ha bűnöm meg-botsátod! 

Tudom az életnek 
Vége nem lész' mellynek 

Koronáját meg adod, 

V É G B. 
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M U T A T Ó 

E' KÖNYVNEK 

MUTATÓ TÁBLÁJA. 

ELSŐ RÉSZ. 

Mindennapra való Reg-
geli és Estvéli Imád-

ságokról. 
Levci. 

Mindennapi  Elöl-járő Fohász-
kodás — — i 

Vasárnapra  Reggeli Imádság 4 
Mindennapi  Rpergeli Imádság 

után való Fohászkodás; 
vagy Ifiennek  magad aján-
láíá — 7 

Vasárnap  Templombéli Fo-
hászkodások : 

Az Atya Istenhez — 1S 
A' Fiú Istenhez — — 15 
A' Szent Lélek Istenhez «8 

Va-

T Á B L A. 

Vasárnapra  Prédikátzió után 
való Imádság — — 2» 

Hétfőre  Reggeli Imádság — 25 
Keddre  Reggeli Imádság — 28 
Szeredára  Reggeli Imádság 32 
Tsötörtökre  Reggeli Imádság • 36 
Péntekre  Reggeli Imádság — 40 
Szombatra  Reggeli Imádság jf5 

Estvéli Imádságok. 

Mindennapnak  Estvéjére ren-
" deltetett Imádság — 49 

Vasárnapra  Estvéli Imádság 54 
Mindennapi  Estvéli Imádság 

i után való Fohászkodás, 
avagy Iítennek magad-
ajánlása — — 58 

Hetföre  EstvéH Imádság — 60 
Keddre  Estvéli Imádság — 65 
Szvredára  Estvéli Imádság 69 
Tsötörtökre  Est véli Imádság 73 
Péntekre  Estyéli Imádság — 76 
Szombatra  EstvélV Imádság 8° 
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M U T A T Ó 

Mindennap  Reggeli és Estvéli 
Hálá-adó Imádság 

MÁSODIK  RÉSZ. 

Bizonyos alkalmatossá-
gokra Íratott sziikséges szép 

Imádságokról. 

A' törödelmes szívnek büDein 
való bánkodása, mel-
lyet ÜR Vatsorája előtt 
mondhatni — gjp 

ÜR Vatsorája vétele előtt 
való ájtatos Imádság — 98 

ÜR Vatsorája vétele után 
való buzgó Hálá-adás— 104 

Ál Ördög, Világ, Test, há-
rom erős Ellenség kísér-
teti ellen való Imádság 113 

Tsendei Lelki-esméretért va-
ló Imád ág — 117 

A' meg háborodott Lelki-es-
méret' tsendességéért 
való Imádság — ist 

Ár-

Ártalmas Essö idején mon-
dandó Imádság , hogy 

Isten szép időt adjon -» 127 
Hálá-adó Imádság a' meg-

Hyert jó-idöért, és szép 
Napfényért  — — 130 

Szárazság és nagy Hévség 
idején, kellemetes Es-
söért való szép Imádság 132 

A' meg-nyert szép Essöért 
való Hálá-adas — — 136 

Szerentsés bő Aratásért, és 
Szüretért való Imádság 139 

Szerentsésen véghez vitt Ara-
tás ésSüretért valóHálá-
adás — ~ — 14« 

Mennydörgéskor és égi hábo-
rúkor való Imádság — 145 

Az Égi háborúnak kár nélkül 
lett el múlásáért való 
Hálá-adás — — 150 

Pestis, vagy  e g y é b b terjedő 
nyavalya idején mon-
dendó Imádsáp — I38 

ksteg ember' Imádság' — «57 
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MUTATÓ TÁBLA. 
Súllyos betegségben lévő Em-

ber rövid Fohászko-
dáíá — I ( 

Súllyos Betegségben lévő 
Embernek boldog ki-
múlásáért való Foháf/-
kodása — — 11 

Betegségből meg - gyógyult 
Ember' Imádsága i 

Orvossággal élni akaró Em. 
ber' Imádsága , hogy 

Ifién  meg-szentelje az 
Orvosságot — ! 

Mindennapi Ételünk 's Ru-
házatunkért való Kö-
nyörgés _ _ , 

Ű!raindult Ember'Imádsága- i 
Hogy Istenhez Ember hálá-

datos légyen, azért va-
ló Imádság — . j 

Mindennapi Reggeli, és Est-
véli Imádságot bé-re-
keíztő szép Imádság — 1 

ISTE-

I S T E N E S 

É N E K E K . 

R E G G E L I É N E K . 

Nóta: Sz. Dávid Próf.  az Iß. 

Nagy hálá-adással magasztaljad 
ífient,  óh én lelkem ! Hogy 

azel-múlt éjjel meg-örizet illy nagy 
kegyelmesen, Es e' mai napra fel-
virrasztott engemet életben. 

2. En URam Iíienem! melly fo-
kakat kárral 's betegséggel , Éjjeli 
ijesztő rettegéfleJ,  meg-emésztő dög-
gel, Az el-múltt éjtizska meg-it él-
tél ! és tőrbe vetettél. 

3. Mennyei féreggel  engem' pe-
dig, URam! őriztettél, Angyali tá-
borral, mint kő-fallal,  meg-eröaf-

tettéi, 
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tettél, ördögi kisértet ne árthat-
na, URam! védelmeztél. 

4. Én szerelmes Atyám, bűneim-
ért, én-is mind ezekre Bizony mél-
tó lettem vólna tőJed fô  ítéletidre, 
Hogyha igazságod nem változott 
vólna kegyelemre. 

5. Ţerjeszd ki felettem  mai nap-
is, URam ízárnyaidat, Testemben, 
ielkemben újítsad meg Atyám 61-
talmadat; Tarts meg békességbeo 
's egésségben engemet íijadat. 

6. [gazgass Lelkeddel, és szen-
telj-meg, hogy szent útaidban Szen-
tül és igazán ma járhassak, paran-
tsolatidban; tselekedetimben hogy 
ne vétsek vagy gondolatimban. 

7.  Minden lelki 's tefti  áldás • 
URam: te tőled származik, Nékünk 
bűnösöknek a' mennyekből min-
den nap' adatik: Én lelkem-i» 
URam mind azokért hozzád fo' 
hiszkodik. 

8. Irgalmasságodból; óh szent 
Atyám ! én gondolatimban Aldj-
meg , ki-mentemben, bé-jöttöm-

ben, 

=522= S 

ben, 's rendes dolgaimban, Segélj 
a' mennyégből, 's áldj meg URam 
engem' mind azokban. 

9. Hozzám szerelmedet méltat-
lanhoz mutasd-meg Istenem : Fá-
radtságom után ruházatom' italom' 
és étkem' Szolgáltasd-ki ingyen jó 
kedvedből , édes Atyám nékem. 

10. A' bűnbe esésből kegyelmed-
ből tartóztasd meg lelkem; Szá-
jam, fülem,  szemem, kezem, lábam, , 
ne vétkezzék  teftem;  Hogy igy ál-
dozatul én magamat oéked szentel-

' hessem. 
11. Légy Pásztorom URam ez 

egész nap, mert te benned bízom; 
Te pásztori botod védelmezzen, 
mert hozzád folyamom:  örizz-
meg, óh URam! a' gonosztól, mert 
Hints több óltalmom. 

13. Illy nagy reménységgel, óh 
szent Atyám! ki lakozol mennyben, 

Hozzád foháízkodó  juhotskádat 
halld-meg kérésében : Jövel UR.im 
hozzá'm! tarts 's védelmezz, ben-
Aed biíom, Amen. 
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Útazónak való 

R E G G E L I É N E K . 

Nóta: Mint  a'szép hives. 

OH URam! engem' ez éjjel Ez 
útban meg-őriztél, :/: Szent 

Angyali seregeddel, Álmomban vé-
delmeztél, Most, hogy imé fel-ke-
lek, Azért néked éneklek, Ep test-
tel és víg lélekkel, Es hálá adó 
énekkel. 

2. Óltalmazz útazásimban, En-
gem' a' mint Ígérted, :/: Vigyáz» 
reám járásimban, Mert jól tudtad 
's esmérted, Az én fel-vett  útamat, 
Es minden szándékomat; Mellyet 
nevedben fel  - vettem, Midőn sz 
ttra eredtem. 

o Ne vigy URam, kisértetben. 
Engem, ez út'jártában::;:Véletlen 
's káros esetben , Melly engem 
valójában; Szívemben szomorítson, 
Sőt kegyelm«d meg tartson, Mm-

= ' ' = J 
den rám jöhetö bútól, Veszedel-
mes háborútól. 

4. Minden szerentsétlenséget Tő-
lem távoztass meszsze, A' tol-
vajt 's más ellenséget Kezed rám 
ne erelzsze : Sőt tartsd-meg élete-
met, Add-meg egésségemet, Ol-
talmazz vízbe hálástól, Es más 
egyébb kárvallástól. -

5. Mint Jákob Pátriárkával, Min-
den útazásiban :/: Véle vóltál, 's 
Ábrahámmal, Terhes bújdosási-
ban : Őket meg-óltalmazván, Hogy 
kár nélkül utazván , Ditsérnék 
Szent Felségedet, Látván gondvi-
selésedet. 

6. Légy én velem - is akképen , 
Vigyázván szükségemre, :/:Tartsd-
jneg kegyelmefen  éppen, Adj áldást 
lépésemre: Oltalmazzad házamat 
'•S el-hagyott jószágomat, Akár-
melly veszedelemtől, Es kártévő 
«érelemtöl. 

7.  Adjad hogy fel-vett  útamat 
"lerentsésen végezzem : 'S előt-
ted lévé dolgomat Tévén hasznát 

N a érez-

H
aá

z 
R

ez
ső

 M
úz

eu
m

 T
ud

om
án

yo
s 

K
ön

yv
tá

ra
 

S
zé

ke
ly

ud
va

rh
el

y



6 =5ÎS= 
érezzem, Szent Neved' áldásával, 
Es magasztalásával, Viszsza-térvén 
tselédimhez, Es el hagyott kedve-
símhez. 

8. Minthogy pedig e' Világban 
Tsak útazás életem, Miglen a' 
halandóságon Osztán által-tétetem: 
Hogy ne fuffak  híjában, A' men-
nyei hazában, Kérlek viey végre 
engemet, Meg-adván idveszége-
met. 

e s t v é l i é n e k . 

Nóta: Jés.  KT.  szépfényét. 

JÉsus Kristus, Szentek' reménye 
Híveid' gondviselője , B e n n e d 

bízóknak Istene! 
2. Aldattassék ÜRam Tzeut M' 

ved, mindenektől Istenséged, 
mi tölünk is azt érdemled. 

Mai nap' mert a' mi lelkűn' 
ket , Kártól veszélytöl̂  testünk«' 
Meg-tartottad életünket' ^ ^ 

=5£= 7 

4. Ételünket és italunkat Meg-
adtad és munkáinkat Meg-áldot-
tad , dolgainkat. 

e Ez éjjel-is mi életünket Oh 
mi Istenünk ! lelkünket Néked ajánl-
juk testünket. 

6. Parantsoljad szent Angyalid-
nak , Hogy azok tábort járjanak 
Mi mellettünk, 's vigyázzanak: 

7 . A' fetétségnek  Fejedelme , 
Lelkünk' 's testünk' ellensége Ne 
ártson, ördög' serege. 

8 Bűneinkért reánk joheto les-
tünket 's lelkünket gyötrö Beteg-
ségtől, légy meg-mentő. • 

0. JÉsus Kristus, igazság napja, 
. Ez éjtszakában tsillaga Légy lel-

künk' fényes  hajnala. 
I 0 Virraszsz-fel  ÜRam egesség-

ben, L e l k i ' s testi békeségben, Hogy 
reggel téged' örömben. 

1, Ditsérhessunk te szent Atyád-
dal, És a' Szent Lélek Istennel; 
Tisztelhessük tellyes szívvel. 

N 3 Úta-
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Útazónak való 

I S T V É L I É N E K . 

Nóta: Szívemet  hozzád. 

Tmé a' Nap el-nyugodott, Jésus 
en idvességem, :f.  Légyen te 

szent Neved áldott, Hogy nékem 
be'ességem Az én utazásomban, 
Mai nap is meg tartatott, £ s ké-
tséges dolgomban, Te jobb-kezed 
takargatott. 

2. Azért lelkem ditsérettel A't« 
Szabadítódnak, :/:  Áldozzál szent 
tísztelettel, Iliy kegyes Meg tartód-
nak: Mert hozzád szeretette Mind 
«Z óráig igen nagy, Áldásinak szii-
nete Nintsen, hát nála kedve» 
T agJ-

3• URam JÉsusbüneimet Kegyel-
mesen botsásd-meg; és min-
den ellenségimet Erősen zabolázd-
meg; Az ördöznek tőreit Adjad 
•ogy el - kerölhessem S utánn^m 

há-
/ 

hánytt leseit, Kegyelmedből meg-
gy őzheflem.  , 

4. Adjad , hogy aluvasombaa 
Szívem reád vigyázón , :/: Éjjelt 
nyúgovásomban En reám ne tsa-
tázzon Az ördög fegyverével,  Sem 
valamelly veszedelem Kárral s 
rjMz szerentsével, Jöjjön menny-
ből Tegedelem. 

c Szent Angyalidnak  serege All-
jon strását mellettem, :/: Oltalma-
zásod' fellege  Nyúgodjék - meg 
felettem:  Ne rettentsen álmomban 
Semmi éjjeli riadás, Fekvén bat-
ran ágyamban, Mellyert read szal-
jon áldás. . 

6. Engedd - meg újult erővel , 
Hoey holnap fel-kelheffek,  :/: Ép 
és eaésséges testtel Dolgaimhoz 
kezdhessek: Te lévén kalauzom. 
És útaimban vezérem . Mert tsak 
Nevedben bízom, Mellyértkegyel-
medet kérem. t , , , 

k 7. Reád bizom életemet Ma e» 
Vmnden időben , Tartsd-meg lel- > 

kernet 's testemet, Ne legyen ve-
N A szen-
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szeudöben, Én nyavalyái  életem; 
NJerttsakte v py Idvezitöm, Egye-
dül reménységem, Es dolgaimban 
segítőm. 

Bűn botsánatról való 

I S T E N E S É N E K . 

í. 
CEregeknek hatalmas na?y Ki-

rá'yja! Könyörgésem székedet 
meg találja: tViert ízívemet fok  bú-
á'lj.: Ollyan bűntől; mint a'meg-
terhel« gálya. 

2. Im' előtted meg aláztam ma-
gamat, Földre hajtván komoro-
dott ortzámut; Hald meg Atyám, 
tsend-s Izómat, Add-meg kérlek 

szívböl vár' lelszi jómat. 
3. Ne veszess el az én sok bű-

neimért; Ne is büntess háládat! m-
ságomért ; De sőt inkább szent 
í ij»dért, Kegyelmezz-meg nagy 
érdemű kínjáért. 

4. Ki-

4. Kihez hajtsam búba merült 
fejemet?  Ki köti-bé meg-sebhedett 

szívemet? Ha te is el-hagysz enge-
met El-veszek én, ha nem szánod 
lelkemet. 

5. Az én lelkem reszket előtted 
állván, mint a' gyenge levél nyár-
fának  ágán, Ellened tett bűnöm 
látván, G y á s z b a n járván, sírva 
kegyelmet kiván. 

6. Gyakran szívböl folyamodom 
elődbe; Könyörgésem hasson-fel 
az Egekbe, Uram hadd jusson előd-
be: Vétkeimet temesd -el a' ten-
gerbe. 

7. örök Isten, felette  irgalmas 
•agy, Meg-térőkhöz kegyelmed-is 
igen nagy; Engem' talpig bűnöst 
ne hagyj , Vigasztalást feomorű 

szívemnek adj. 
8. Engem' bűnöst hiszem főidből 

formáltál,  Töredékeny tserép he-
lyre állattál : Sokszor fok  bűnért 
sújtöltál Addig vertél, miglen hoz-
zád hajtottál. 

N 5 9. Reám 
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9. Reám vigyázz a' szép fel  vent 
Elekből, Dit.söséges Királyi szent 
Izékedböl: Halld meg, mert kö-
nyörgök szí ből, Mosogass-meg 
fok  úudok vétkeimből. 

10. Gyarló ízívem magasztalja 
Nevedet, Hogy pokolra nem eresz-
téd lelkemet, meg botsátád bűnei-
met, Mellyért áldlak mint édes 
Istenemet. 

Bűnein ke Pergő feívnek 
Hfedezélé. 

A' CII.  'Sóltár'  nótájára. 

i. 

Jaj énnékem nyavalyádnak! 
lmé melly szörnyü romlásnak 

Lön bünÖs lelkem rabja, 
Mint a' tengernek habja, 

Ügy hányatom ide 's tova: 
Légy segedelmem JEHOVA ! 

Tsendesítsd bűnnek őrvényit» 
Üjjítsd kétségem' reményit-

2. Van 

t Van Szívemnek nagy siralma, 
'Mert a' bűnnek mint egy halma 

Fekszik bűnös lelkemen: 
Illy keferves  éltemen 

Lelkemet a' bűnnek árja 
Minden vigságtol el zarja , 

Óh valljon hat hova légyek, 
Vigafitalást  kitől végyek. 

9 Bűneimnek fokasága, 
És fertelmes  úndoksaga, 

Bús lelkemet terheli; 
Gyötrelmimet neveli; 

A' mellynek tsak gondolattya 
Szívemet úgy által hattya, 

Hogy gyakran majd el tántorít, 
Kétség Örvényében borít. 

a óh ha vizek' árja lennék, 
És így méltó sirást tennék 

Bünúmért, lehetne. 
Óh' v a l l y o n mit tehetne 

- Bús lelkem ennél készebben: 
D e nints femmi  modom ebben; 

Mert mind magam gyarló va-

Miad bűneim fokak  's nagyok. 
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g.  L e l k e m n e k s z ö r n y S e s e t i , 
É s B ű n ö m ' e m l é k e z e t i 

H a m i k o r e l ő f o r d u l , 
S z e m e m b ő l b ö v k ö n y v t s o r d ú l ; 

Z o k o g , s i r b e n n e m a ' l é l e k , 
H o g y i l l y ú n d o k s á g b a n é l e k : 

N e h a g y j , ó h n e h a g y j I s t e n e m ! 
I l l y n a g y Í n s é g b e n s í n l e n e m . 

6. Tekintsd-meg azért JEHOVA 1 
Én lelkemnek leg főbb  jova, 

Illy fok  keserűségem, 
Légy nékem fegétségem; 

Ne nézd bűnömnek fertelmét: 
Gyógyítsd-meg lelkem' sérelmét; 

Szányd-meg bús áliapotomat, 
És könyörüljed forsomat. 

7. lm' moft  is ítéletednek 
Viselem súllyát kezedpek, 

Ollyan vagyok mint a' Váz, 
Mivel fok  veszély hány 's ráz-

Gyűlölség' tzéllyává lettem, 
Mások tsúfjává  tétettem: 

Ez Ínségben fenki  nintsen, 
Ki kegyeften  rám tekintsen. 

J. ÜRam! ha lesz'ennek vége, 
Mátoknak lett eyülőlséee 

Míg 

=52!= '5 

Míg ront 's elmémben fáraszt, 
Reám fok  veszélyt áraszt, 

Lelkemnek minden szózattya, 
És Szívemnek indúlattya, 

Ellenem vagyon szegezve; 
De igy vólt tőled végezve. 

9. Ezt nagyon meg érdemlettem : 
Mert ellened fok  bűnt tettem, 

A' te szent törvényedet, 
Ét kegyes intéfedet 

Jaj! melly fokszor  meg-űtáltam, 
Szövetségedtől el váltam; 

Azért azt meg-is esmérem, 
Hogy ez inség méltó bérem. 

10. De mástól van rettegésem, 
E' Világi szenvedéfem 

Mulandó: mert lesz vége; 
De a' pokol' insége 

Nagyobb félelmemnek  oka, 
Mellyben a' bűnöknek Soka 

Mint viz' árja reám tódúl 
Ügy én elmém is el bódúl. 

11. Ez Világ' nyomorúsága, 
Elmúl', nints állandósága, 

Bár foká  tartó légyen, 
De ízüksée, véget végyen: 

3Í 7 Azért 
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Azért attól nem-is félek, 
De reszket bennem a' lélek 

Ha nézek Pokol lángjára, 
Annak rettentő vóltára. 

is. Úgy vagyok itt e' Világoa: 
Mint madár az aszszú ágon, 

Gyenge nád-szálon állok, 
Eltörik; 's hová szállok? 

Jaj! ha pokol Ínségében 
Bé-esem mély örvényében , 

Melly szörnyü kinra kell menni, 
Óh1 nem tudom mit kell tenni. 

13. Benned vettem reménységem', 
Légy hát azért fegétségem; 

Ne légy hozzám mostoha, 
Óh JEHOVA JEHOVA! 

A' Te szent Fiadnak vére 
Légyen hát váltságom' bére: 

Mertnints más,ki meg-mentene, 
Oh kegyelemnek  Istene! 

14. Ne vond-meg tőlem kegyelmed', 
Sőt nyújtsd kegyes segedelmed', 

Oh irgalmaság', Attya! 
Szent Fiad' áldozattya 

Mossa-el bűnöm rúttságát, 
Vétkeimnek  undokságát, 

A' Váltságnak drága ára 
Hadsyj d légyen lelkem javára. 
Bűnös vagyok,  meg esmérem. 

De szent Felségedet kérem; 
Ne nézd gyarló létemet, 
Bűnnel rákot testemet; 

Honnan Szívem töredelmét, 
És szent Fiad engedelmét 

Szánd-meg,óh! szánd szolgádat, 
És térítsd-meg juhotskádat. 

lő. Sok keservas sóhajtásom, 
És sűrű fohászkodásom 

A' magos Eget éri, 
Segedelmedet kéri: 

Jaj! melly nagy lelkem'keserve. 
Hogy bűnnel bé van keverve; 

Könyhuilatásimnak  árja, 
Irgalmadat alig várja. 

17. Azért ne távozz-el tőlem, 
Ne álly el kérlek mellőlem , 

Óh Fiúi kegyelem, 
És Jésusi szerelem 

Légy ennékem fegétségem. 
Kétségemben reménységem. 

Óh! nagy Mennyei óltalom. 
És JEHÖVAI hatalom. 
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ig 
i8. Irgalmasságoknak A ttja! 

A' tc kegyelmed' harmattya 
Gyenge hitem' nevellye 
Hogy lelkem' lakó-heilye 

Az Egeknek Ege légyen, 
Mikor a' testből ki-mégyen; 

Akkor  Felséged' irgalmát 
Aldgya, tisztelvén hatalmát 

A' Bárány Menny egzője 
Vendégeinek 

É N E K E . 

Nóta: óh ártatlanság'  Báré. 
/ 

f  szerelmes Vőlegényem 
" ' Jésus örömem 's reményem! 
Ki engemet úgy szerettél , 
Hogy értem halált szenvedtél. 

2. Imé én hólt, mezítelen 
Beteg, bűnös, rút szertelen, 
Járúlok szent Asztalodhoz, 
Ne üzz-ei, botöáí's magadhoz. 

3• Hi-

'9 
3. Hiszem Te vagy a' Valóság : 

Mind út, élet, mind igazság, 
Légy hat mindenben mindenem 
En (JRam, és énlfienem! 

4. Essék meg rajtam hív Szíved 
Hogy lehessek igaz Híved: 
Mosd-el bűneim felteimét; 
Orvosold Lelkem' sérelmét. 

5. Melegítsd hideg szívemet: 
Erősítsd gyenge hitemet: 
Végezd-el azt magad bennem, 
A' mit kedvedre kell tennem. 

4. Te hivsz magadhoz engemet; 
De vond is hozzád szívemet: 
Mit akaríz hogy tselekedjem? 
Vidd-véghez hogy én azt tégyem, 

7. Hiszem ez a' szölö-tönek ; 
Természete 's a' veszízönek ; 
Hogy ö adjon nedvességet 
Gyümőltsének 's édességet. 

8 Jövel hát 6 Szerelmefem! 
Kertedbe jöttödet lefem. 
Im' hol vagyon egy üres szív, 
Melly egyedül tsak Téged' hív. 

9. De én-is elődbe mégyek; 
Hogy szent Asztalodnál légyek 

Vaj-
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Vajha illendő Vendége 
Óh Lelkemnek idvessége. 

10. Tőled vettem a' Papságoí, 
Ezt a' Lelki bátforságot, 
Hogy nyilt Sebeiden által. 
Hozzád meheflek  hit által. 

It. Hogy Téged' ki Mennyből jöt-
tél. 

Lelkem' eledele lettél, 
Óh Jésus, Ember és Itten! 
Méltán vehelTelek itten. 

12. Irts-ki szivemböl minden bűnt: 
Mert bennem jaj! még meg nem 

szünt! 
Adj hitet és szeretetet, 
Oh Te a' ki vagy Szeretet! 

13. Felségednek van tudtára, 
Lelkem"steftem'haszna,  kára: 
Jövel Váltságomnak ára! 
Ne halaszd jöttöd' fokára. 

14. Jövel szívembe bé zárlak, 
Régen éhen, szomjan várlak, 
Jövel minden hívő Lélek! 
Mondja,'s mondom én-is vélek: 

15. Szent Testeddel 's Szent Vé-
reddel 

Tip-

Táplálj, 's vezérlj Szent Lelked-
del: 

Téged' kívánlak  követni, 
Mindenek felétt  szeretni. 

16. Ügy hogy: fem  élet, fem  halál, 
Későn avagy hamar talál, 
El-ne szakaízthafTon  Tőled, 
Bizváft  mondhafTam  felőled: 

17. É'ek, de már nem én élek, 
Kriíius bennem élö Lélek: 
Te véled meg feszitettem  , 
Óh ki meg hóltál érettem! 

18. Rontsd-meg minden elleni égem', 
Melly ellenzi idvességem'; 
Hogy lehellek állhatatos, 
Végig hozzád háládatos. 

19. Oh adjad minden tisztemben! 
Tellyes egész életemben 
JárhalTak ízent tetszésedre, 
Nézvén vóres keresztedre. 

JÓ. Mind addig mig Sz. Atyádnál, 
Meg-láthatlak Asztalodnál, 
Téged', élet Fejedelme 
Jésus, óh Lelkem' Szerelme! 

MÁS 
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Más É N E K. 
Jelen. XIX. 6—9. 

Nóta: Jésus  édes emlékezet. 

j jLIalle'uja, és Ditsöség, 
' A 1 Id veiség és nagy tisztef.ég, 
Adassék én ftriftufomnak, 
Há>á-adás Jézusomnak. 

a. Ki engemet Szent testével, 
Szent Vérével és Lelkével, 
Il y gazdagon jól táplála, 
H.igy meg-tartson ftent  halála. 

3. Boldog a'ki léged' szeret, 
És vette a' izent Kenyeret. 
Mert Tégedet ma meg talált, 
Meg győzte a' bűnt és halált. 

4. Jésus Lelkem Arany lántza, 
Mennyei Gyürüm' Zomántza, 
Mellyet újomba ma tettél, 
Hogy Véreddel el-jegyzettél. 

j . Tsak Te tudod hogy ízeretlek, 
A' Mennyországig követlek, 
Néked halok, néked élek, 
Mig bennem lészen a' Lélek. 

6. Ni'-

6. Nintsen annál édesb Ének, 
Mondják a' húszon-négy Vének. 
Melly vagyon Jésus' Nevéről, 
'Se' Bárány Menyegzö'jéről. 

7. örüljünk hát 's örvendezzünk, 
Szent Énekkel zengedezzünk. 
Mert a' Bárány' Menyegzője, 
El-jőtt, 's meg-jött Szeretője. 
Boldog a' ki ez Órára, 

Hivatott 's jött Vatsorára, 
Mert fel  öltözött Biborba, 
Mikor ivott e' szent Borba. 

9. Jésus drága Emlékezet, 
Mennyből adatott Nevezet, 
Te hozzád szívvel járúliam, 
Ks egészszen meg újultam. 

10. Te vagy szívem édessége, 
Lelkem' s testem' ditsöisége, 
Szent Testeddel ugyan hízom. 
Mikor Érdemedben bízom. 

11. Jésusi Neved' hallása, 
Drága Hitemnek vallása, 
Sebes szívem' gyógyúlása, 
Tsak abban van vidúlása. 

18. Jésusi Neved, mindenem: 
Abban nfúgodt-meg  Istenem, 

Hogy 
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24 
Hogy magadat meg-áldozzád, 
\S bünböl Lelkem' fel-óldozád. 

13. Óh Jésus én Igazságom, 
Nyereségem és váltságom, 
Légy éltemben szabadságom, 
Halálómban bóldogságom. 

14. Immár szívem' bizodalma, 
Benned van «rös óltalma, 
Tudom Hitemnek jutalma, 
Lesz'nálad Lelkem'nyugodalma, 

15. Nintsen a' ki le irhaíl'a, 
Vagy nyelv a'melly ki-mondhafla 
Melly nagy szeretetre fakad, 
Ki az ÜR Jésusra akad. 

lé. Mert Jésusnak ízent Szerelme, 
Kit meg-febesít  Kegyelme, 
Nints e' kivül a' Bárányon 
Semmi más , a' kit kivánnyon. 

17. Jésus a' kit meg részegit, 
Szent Vérével meg elégít, 
Soha addig nem nyúghatik, 
Míg többször is nem ihatik. 

18. Tsak a' Jésus'Nevét szólja, 
Ki öt' egyszer meg kostalja, 
Meg-tudja Jésus mit érjen , 
A' Süaösoek tsak meg térjen. 

«P-

2 5 

19. El Ozi ö ellenségét, 
Szomjúságát és éhségét, 
Meg-elégszik e' Kenyérrel, 
A' Jésusi Vérrel 's Bérrel. 

80. E' Jésust én-is ölemben, 
Bé szoritottam Lelkemben, 
Es szívem úgy meg gyúladott, 
Tsak nem éppen el-olvadott. 

91. Mennél többfrör  Téged' eszlek, 
E' kenyérben hittel veszlek, 
Annál nagyobban éhezlek, 
Mert méllységesben érezlek. 

22. Mert e' Tüz Menyből szárma-
zott, 

Bennem úgy el hatalmahott, 
Hogy ég Lelkem, lángal, 's lobog, 
A' Jésusban örül 's dobog. 

33. Nagy szomjúság van szívében, 
Ki iszik Jésus' Vérében: 
Mert szerelmedtöl meg gyúlad, 
'S nem felejtkezhetik  rólad. 

24. Bizony Jó Jésust szeretni. 
Akárhol légyen, követni, 
Jó Ö véle vatsorálni, 
Véle együtt lakni 's hálni. 
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35. Nagy szív 'ízakadva vártalak, 
Sok ezerszer kivántalak, 
Egyszer hogy meg foghattalak, 
Többé einem botsáttalak. 

26. E' Jésusért mindeneket 
Úgy tartok, mint szemeteket, 
E' Világtól már meg váltam, 
Midőn veled vatsoráltam. 

«7. Im' mit kívántam meg leltem, 
Szent Tisztemnek meg-feleltem, 
Hogy Jésusal egyesültem, 
Ma Mennyben meg ditsőűltem. 

28- Oh Jésus tsupa Szerelem, 
Mennyei drága Kegyelem! 
Szent Vérednek Áldozatja, 
Légyen bűnöm' botsánatja. 

29. Jésus maradj-meg én velem , 
Mig e' Sár-testet viselem, 
Tudom nálad meg találom, 
Kintsem', ha el jő halálom. 

30. Végyed szívemet magadhoz, 
Hogy állhaíTak szent Jobbodhoz, 
Mikor el-végzem éltemet, 
Markodban tészem Lelkemet. 

31. Jésus ez Enek nem búja, 
Mert meg-irta Isten' újja, 

Lelkem ezt tsak néked fújja. 
Amen Jésus Halleluja. 

32. Azért Háladat rád mennyen, 
Mind a' földön  mind a' Mennyen, 
így légyen óh Jésus Amen ! 
Szívemből éneklem Amen! 

Penitentziális új Ének. 
j? ClI-dik  'Sóit.  nótájára. 

Bús szívem viszi panaszszát 
Istenem ftékihez  , 's magát 

Kefergeti,  's szaggattya 
Bánattal fanyargattya, 
Lábad előtt egy nyomorult 
Fetreng Istenem, ki szorúlt 
Egyedül nagy irgalmadra 
Gyámolító Szent karodra. 

3. Hívtál eddig is szívesen 
Hozzám szavadot édesen 
Nyújtottad; de nem mentem 
Ebben magam nem mentetem; 
Szerelmedet me -̂útáltam, 
Jó  Istenemtöl hátráltam, 

O Mint 
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Mint nagy bolond a' jót roszért 
El hagytam ártalmas bérért, 

j. Vajha szemem könyv forrása 
Lenne, 's ne szünne sirása, 
Jajgathatnám forsomat. 
Gyalázatos voltomat, 
El-repültíök jö időmet 
Bűnnel terhelt esztendömet 
Siirűn kellene siratni 
Magam könyvekben  úsztatni. 

4. Gyermekségem vólt rofiz  's bo« 
lond, 

Mellyért szívem bádgyasztya 
gond, 

Mihelyt járni kedettem, 
Bűn útán el-eredtem, 
Rebegd nyelvemmel vétket 
Kóíioltam, mint gyenge étket, 
Főként azt szoktam, 's tanultam 
Mivel Istentöl fajultam, 

j. És mihelyt én fel  ferdültem, 
Mint fűlt  kementze hevültem 
Kívánság rosz tüzével, 
Rút dolgok szerelmével, 
Test, Világ, szívem ellopta, 
Vólt köztök mint játzó lapta, 

Eze-

Ezeket ördög izgatta , 
Romlásomra igazgatta. 

6. Ifjúság  vidám tavasznak 
' Mutatta magat gonosznak 

Lelkem ízomorún vallya, 
Kárával tapasztallya, 
Gonosz kívánság táborát 
Szülte bennem mint föld  porát, 
Világ magához ragadott 
Lábam töriben.akadott. 

7 Ollvan vólt forsa  Lelkemnek 
Mint hajó szálván tengernek 
Kormányosa részagszik, 
Szelek köszálnak viszik, 
Az én Lelkem-is részeg volt 
Mig teft,  's Világ után hajolt, 
Ezért kisértet szélvesze 
Oftromolván  majd el-vesze. 

8 Mint habok közt habutzbalo 
'Szinte mélységre le-lzaló, 
Színed előtt veszödom, 
Keservefen  gyötrödom, 

Istenem nyújtsad kezedet , 
Ne vond-meg regedelmedet, 
Vond-ki e' nyavalyas Jónást 
Ki bűnéről lélzen gyónást. 

O 2 o Bl-
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3® 
t). El mégy é azért mellőlem? 

Hogy hivatalod előlem 
E>.erszer el-vetettem , 
Szívem keményítettem, 
Tudod, 's tudom bolondvóltara 
Lelkemre nézve meg holtam 
Szány azért inkább mint meg-

vess 
Nagy romlálomon ne aevsss. 

10. El-kerfllsz-é  ? hogy rút vagyok, 
Lelkem fekélyei  nagyok, 
Szent Lelked széppé tehet, 
Otsmányságból ki vehet, 
Jésusom vérével meg-hints 
Mert ennél jobb feredöm  nints, 
Szent Fiad íebe febemet, 
Gyógyítsa bűszhödt szívemet. 

11. Jésus! Lelkem Téged' ókajt 
Nyavalyám 's hitem hazzád hajt 
Te ki a' bűnöst szánod 
Kinnyait nem kivánődj 
Bennem érdemed nagyságát 
Mutasd meg-hathatórságát, 
Láffam  érted a' Szent Atya 
Bűnöst meg-igazithattya, 

IS. Ha 

3» 

12. Ha értem hóltál bennem élly 
ölni ó emberem fegélly, 
Meg vettél, einem vetheti' 
Tőled ki nem rekeszthetsz, 
Hogy veCzne-el véred ára, 
Lenne e' Váltságod kára: 
Velem hát mint magadéval 
Ügy bány, Lelkem Urának vall. 

13 Követlek  Isten Báránya 
Mert Világ fok  felé  hánya, 
A' mig őtet követtem : 
Már útálom; 's meg vettem, 
Bár légyen nyomodba tövis, 
Van azután ditsősség-is 
Ha kevéssé terhel kereszt 
örök nyugodalom váltya ezt. 

14. En már vagy élek, vagy halok 
URam Te véled maradok, 
Erted akár mi talál, 
Hitem tőled el nem áll, # 
Te nékem kegyelmet nyujtaíTz 
Szívemben olly lámpást gyujtaff' 
Hogy tőled el ne tévedjek 
Sött végre véled örvendjek. 

o 3 Kasy 

H
aá

z 
R

ez
ső

 M
úz

eu
m

 T
ud

om
án

yo
s 

K
ön

yv
tá

ra
 

S
zé

ke
ly

ud
va

rh
el

y



32 

Nagy Pénteki új Ének. 
JÓ'  IV-dik  'Sóit.  nót. 

t 
Ţ7des álomra fejed  hajtád 

Jéfus!  hagy Lelked ajánlád 
Te Szent Atyádnak  által adád 
Melly édes vala tsendes álmod 
Ezzel kezdödék jutalmod. 

3. ISTEN Szentének fáradt  Teste 
Mellyet embernek el este 
Nagy kinos halálig fárasztott 
Reá pokol árját árasztott, 
Hartzra végén meg nyugodott-

3. Végső készüieted formáját, 
Halálod jegyző tábláját, 
Érzékeny szívemben rajzolom 
Végső órámon fejem  hajtom 
Függött fejemhez  foglalom. 

4. Atyádnak  kezében ajánlom 
Lelkem, e' kintsel kinálom; 
Te betses müved ez a' Lélek 
Ennek nyúgovást nálad lelek ; 
Azért Téged meg ölellek. 

5. Adjad olly édes reménységgel 
Sirban le-szállyak készséggel, 

Mint 

Mint Te föld  gyomrában bé-
mentél, 

Hogy örök haláltól megmentéi, 
Halál győzőjévé tettél. 
Adj szent reménységgel aludnom 

Teftem  újúlását várnom, 
Ditsősségem ne hagyd a' porban. 
Veled, 's Szentiddel állass fórban 
Ah! részeltess boldog forsban. 

Húsvéti új Ének. 
A' IV.  'Sóit.  Nót. 

Kegyelem Napjának viradíát 
Szeátellyíik minden óráját 

Hajnalkor fel  támadt Jésusnak 
Váltságunknak  igaz jussánok, 
Lelkünk bóldogitójának. 

2. Máriával drága kenetet 
• Készitsünk szent ditséretet; 

Mert az illyen szent lelki szer-
szám, 

Jobb mint Dapkeleti fü  szerszám, 
Azért készen légy szívem's szám. 
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3. Én Lelkem virad, miért késnfl 

öt óra van a' Jegyesnél 
Mégyek Vö Legény eleibe 
El terjelzkedem szent ölébe, 
Hogy merüliyek Izerejmébe. 

4. Egész boldogságom készen vaa 
Jésus nem maradt halálban 
Látom a' szép virágot kertben 
Evangyéliom szent rendeben 
Repesek hozzá mentemben. 

j. Szent Jésus hajnali harmattal 
Sirból ki-indúlásoddal 
Meg-rakodtál szent folyamattál, 
Üjjíts meg engemet is aval 
Keneted drága szagával. 
Szóllíts engemet is Nevfemen 

Mint Máriát kegyelmesen, 
Mert tudod szerelmem hogy 

esmérsz 
Lelked által Jegyefednek  kérsz, 
Noha méltatlannak itélsz. 

7. Szent fedeledet  hagyád a'firban 
Adj részt szem gyógyító irban , 
A' melly meg elevenítő szer, 
Patikádban úgy készült egyízer, 
Haízon veh»tö ezerszer. 

Püa-

35 

Pünkösti új Ének. 
a xxxr.  sóit. m. 

1. 

ISTEN teremtési fbra 
Oda jutván, hogy föld  pora 
Egy emberi test formát  vinne, 
Abból Lelketlen ember lenne, 
E' formás  testben fuvalla 
Mozgó élet belé szálla 
Halhatatlan szép Lélek-is 
Közleték bölts tehetsóg-is. 

2. 
Óh drága és Szent lehellet! 

Valakit e' belől ihlet, 
Lelki új életnek részese 
Itteni természet közöse. 
Én vagyok egy lelketlen sár, 
Mig lehellésed ált' nem jár, 
Kívül belől tsak durva test 
Szép formát  itt fenki  nem fest. 

3-
Te vagy szépség alkotója 

ISTENI kép rajzolója, 
A z ' 
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Az én otromba természetem 
Szállyad - meg, hogy ne légyé« 

estem. 
Parantsolly, hogy világosság 
Lelkemben ragyogjon jóság 
Igazság, és ártatlanság, 
így belém száll a' Mennyország, 

V É G E . 

ÉNE. 

ÉNEKEK TÁBLÁJA. 
REGGELI. 

Nagy hálá-adálTal magasztal-
. jaa Iílent, óh én lelkem! s 

Óh URam engem' ez éjjel Ez 
útban meg-öriztél 4 

ESTVÉLI. 
Jésus Kriftus  , Szentek' re-

ménye 6 
Imé a' Nap el-nyúgodott, 

Jésus én idvességem, 8 
ISTENES. 

Seregeknek hatalmes nagy 
Királyja ! 

Bűneim kefergő  üívnek Ese-
dezéfe. 

Jaj énnékem nyavalyásnak!  12 
A' Bárány Mennyegzője Ven-

dégeinek Éneke, 
éh szerelmes Vőlegényem ig 

MÁS. 
Halleluja, és Ditsöség, 29 

Pen-
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